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Centrala funktionshinderrådet 

 

Datum 2022-02-03 

Tid 14.00-16.00 

Plats Teams 

  
Närvarande ledamöter 
 
Ylva Lengberg Kommunstyrelsen, ordförande 
Niklas Arvidsson Kommunstyrelsen, ledamot  
Lars-Erik Hake, Personskadeförbundet RTP 
Rigmor Pettersson, Astma & allergiförening 
Monika Golcher, Afasiföreningen 
Tage Carlsson, Funktionsrätt Borås 
Jasminka Sivac, Synskadades Riksförbund 
Birgitta Hake, Hörselskadades förening/HRF 
Miriam Orlenius, Autism- och Aspergerföreningen 
Kjerstin Erikson, Reumatikerförbundet 
Övriga närvarande 
Herawati Iskandar Nowak, funktionshinderkonsulent 
Mats Tolfsson, politisk sekreterare 

Johanna Armå, sekreterare 

Kristina Brink, Gymnasiechef gymnasiesär och rektor Bergslenagymnasiet 

Aneth Tolfsson, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Stefan Johansson, Funkibator 

 

 

 

§ 1. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns med en övrig fråga 

§ 2. Val av protokolljusterare 

  Miriam Orlenius utses till att jämte ordföranden justera protokollet. 
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§ 3. Föregående mötesprotokoll 

Pälsdjur på bibliotek, svar har skickats till Rigmor 

Läs-hundar, hänvisar till Hayne Hedins svar 2019 

Träffpunkt Simonsland tas upp på majmötet 

Rehab tas upp på majmötet 

Brandövningar LSS tas upp på majmötet 

§ 4. Besök av representanter från Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden och gymnasiesärskolan 

Kristina Brink, gymnasiechef för gymnasisär och rektor Bergslenagymnasiet och 

Aneth Tolfsson, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden besöker rådet efter 

önskemål.  

De berättar om omorganisationen av gymnasiesärskolan 2021. Detta skapade 

ökad kompetens och resurser på skolorna, Bergslena, Viskastrand och 

Sörmarksgatan. Bland annat finns nu en tillgång av både kurator och 

skolsköterska på 100%. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har gjort ett omtag av 

Bildningsstaden Borås, ett dokument som berör alla elever och verksamheter. 

Målet är att alla elever ska bli anställningsbara eller läsa vidare i studier. Varje 

skola skapar sin egen utvecklingsplan utifrån dokumentet Bildningsstaden med 

värdegrund, utvecklingsområden, jämlik hälsa och kvalitetsarbete.  

Skolorna och nämnden arbetar för att eleverna ska få praktikplatser utifrån 

elevens behov och förmågor och att de ska ”lära för livet” genom att delta på 

evenemang utanför skolan, delta i kretsloppet, ha idrott i Sjuhäradshallen, åka 

till Liseberg och Göteborgs operan vart fjärde år.  

1/3 av eleverna kommer från kranskommunerna. 2021 var antogs 84 elever. 

2022 ser prognosen ut att 104 elever kommer bli inskrivna på 

gymnasiesärskolan.  

Frågor som lyftes från rådet var: 

 Fritid utan stöd som kom upp på Hackaton. Kostnader i samband med 

aktiviteter när skolbusskortet slutat gälla och svårigheter med matchning 

av sysselsättning av dagligverksamhet.  

 Rådet upplever att omorganisationen skett fort och utan deras vetskap – 

funktionshinderföreningarna, som bland annat representerar föräldrar 

till eleverna, bidrar gärna med kunskap vid liknande omorganisationer. 

Aneth tackar för inspelet. Dialog har förts på inom nämnden, med 

tjänstepersoner, skola och elever, men att det behöver säkerställas 

framöver att berörda fått komma till tals. Ylva nämner att rådet skulle 

kunna vara en remissinstans.  
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 Rådet har hört att det är många elever och trångt på Sörmarksgatan och 

att matdistributionen ändrats, även att de ska diska själva. Kristina har 

fått till sig att det finns utrymmen och möjlighet att ta emot fler. 

Eleverna verkar trivas. Ett mottagningskök är byggt och får mat från 

Almåsgymnsiet. Både maten och priset är bättre. Två personal ansvarar 

för disken och elever får hjälpa till, detta är avstämt och förankrat på 

LSG (Lokal samverkansgrupp).  

 Finns det någon kontakt med logopeder? Skolan har inte kontakt med 

logopeder, utan det har eleven privat.  

§ 5. Funkisgala 26 mars 

Galan kommer att flyttas fram till den 23 september. 

§ 6. Funkibator – vill vi delta i deras projekt 

Stefan från organisationen Funkibator, som är en är en hopslagning av 

funktionsnedsättning och inkubator som står för utveckling. I Växjö arbetar de 

med dialogmöten där funktionsnedsättningsrörelsen ansvarar för mötena, som 

sker två gånger per år. De bjuder in experter runt om i landet och unga för att 

nå den målgruppen. Funkibator gör bildböcker om tillgänglighet, som blir 

utbildningsmaterial till förskolan, arbetar med konst – funkiskonst, universal 

design som ska passa alla och annorlunda och moderna budskap med humor.  

Projekt: Funkibator har tagit initiativ till att utveckla samarbetet mellan 

funktionsnedsättningsrörelsen och kommunerna genom att göra en ansökan till 

Arvsfonden. De har kontakt med två personer som driver tillgänglighetsfrågor 

och driver arbetet med Funkibator som huvudman. Förfrågan har gått ut till 

aktörer som kan tänkas vilja vara med i projektet, som kan bidra till 

utvecklingsarbetet och ha nytta av arbetet. Förhoppningen är att nå ut 

nationellt. Om ansökan beviljas kommer projektet att drivas under tre år.  

Sociala omsorgsnämnden (SON) och förvaltningen ställer sig positiva till 

ansökan.   

Frågan kommer att behandlas vidare i rådet och SON.  

§ 7. Revideringen av funktionshinderråd och pensionärsråd 

reglemente 

En revidering kommer att ske av rådens reglementen. Under februari-mars 

kommer en enkät att skickas ut till ledarmöten, förtroendevalda och 

tjänstepersoner kopplade till råden. Den består av tre delar; bakgrund, 

utvärdering av råden och kompletterande frågor om rådens framtid,  

sammanlagt 26 frågor. Arbetet med sammanställningen ska vara färdigt i maj 

och då kommer en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner och en 

representant från varje råd att delta för att arbeta vidare med materialet.  

Rådet beslutar att Tage kommer representera Centrala funktionshinderrådet.   
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§ 8, Nästa möte 

5 maj 2022 kl. 14.00-16.00 (förmötet börjar kl. 13.00) i KS Stora 
 

§ 9. Övriga frågor 

Johanna och Ylva informerade om Coronaläget som är ansträngt, men under 
kontroll. Den höga frånvaron handlar om väntan på provsvar och 
familjekarantän. Avdelningar på förskolor har behövt stängs. Det gör att 
vårdnadshavare kan ta ut vård av barn. På skolorna har årskurserna med yngre 
elever prioriterats och inom äldreomsorgen har besök ställs in. Öppna 
mötesplatserna har stängt, för att frigöra resurser.   
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Namnförtydligande Namnförtydligande 

Ylva Lengberg, ordförande   Miriam Orlenius  


