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Datum

2021-09-06

Centrala funktionshinderrådet

Datum

2021-09-02

Tid

14.00-16.00

Plats

Microsoft Teams
Närvarande ledamöter
Ylva Lengberg (S), ordförande
Niklas Arvidsson (KD), ledamot
Lars-Erik Hake, Personskadeförbundet RTP
Rigmor Pettersson, Astma & allergiförening
Monika Golcher, Afasiföreningen
Jasminka Sivac, Synskadades Riksförbund
Birgitta Hake, Hörselskadades förening/HRF
Kjerstin Eriksson, Reumatikerförbundet
Miriam Orlenius, Autism- och Aspergerföreningen
Övriga närvarande
Ingegerd Eriksson, Stadsledningskansliet
Lena Mellbladh, tillgänglighetskonsulent
Herawati Iskandar Nowak, funktionshinderkonsulent
Mats Tolfsson, politisk sekreterare
Johanna Armå, sekreterare

§ 62 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns med ett tillägg om ombud för boende i LSS-bostäder
§ 63 Val av protokolljusterare
Rigmor Pettersson utses till att jämte ordföranden justera protokollet.
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§ 64 Föregående mötesprotokoll
Uppdaterad information och förtydligande på frågorna från Funktionsrätt
Borås.
Det har hittills inte varit något möte med Borås Stadstrafik. Kommande möte
är i december. Niklas bevakar rådets intresse och lyfter synpunkterna som
framkommit.
Överskottet av Borås budget är inte möjligt att lägga in i driftsbudgeten för
nästa år, men används i praktiken för att finansiera investeringar. Se även svar i
föregående protokoll.
Omorganisationen på gymnasiesärskolan är ett politiskt beslut och därför
nämndens ansvar att informera och rådfråga organisationerna. Andreas Cerny,
Gymnasie- och vuxenförvaltningsnämndens ordförande tar till sig ledamöternas
synpunkter. Efter önskemål kommer Andreas Cerny, Kristina Brink, rektor
Bergslenagymnasiet och Elisabeth Jörvinger, före detta rektor på
Bergslenagymnasiet att bjudas in till mötet den 2 december. Även Malin
Yderhag, ungdomsstrateg bjuds in för att presentera resultaten från LUPPundersökningen. Till denna LUPP-undersökning togs det fram frågor
anpassade för särskolan med hjälp av bland annat funktionshinderkonsulenten
och personal på särskolan.
§ 65 Remissvar på motionen: Etablering av hospice/separat
vårdenhet för palliativ vård
Borås Stad hade tidigare haft ett hospice, som fick stänga då den palliativa
vården önskades i det egna hemmet och platserna inte fylldes. Alternativet till
palliativ vård i hemma i Borås Stads regi, är de platser som finns på Hulta
ängars korttidsenhet för palliativ vård.
För att kunna svara på remissen får tjänstepersonerna i uppdrag att ta fram
underlag kring hur det ser ut på korttidsenheten för palliativ vård idag. Frågan
lyft igen på kommande möte.
§ 66 Revidering av reglemente
Reglemente för såväl Centrala funktionshinderrådet som Centrala
pensionärsrådet ska under denna mandatperiod ses över och ev. revideras.
Stadsledningskansliet samordnar detta arbete. En enkätundersökning kommer
att skickas till ledamöter i de fyra råden. Resultatet av undersökningen blir
grund för fortsatta arbetet.

§ 67 Funkiskonst i det offentliga rummet
Funktionsrätt har lämnat in en fråga om funkiskonst i det offentliga rummet.
Borås Stad arbetar i dagsläget inte med inkluderande konst. Däremot görs olika
satsning inom kulturförvaltningens olika verksamheter. Stadsbiblioteket har
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köpt in höj och sänkbara bord, Textilmuseet anordnade en utställning 2020 där
andra sinnen än synen används för att skapa och uppleva mode. I fokus stod
ljudskapande och ljudupplevelse. Under 2021/22 kommer Kulturskolan starta
upp ett konstprojekt med målgruppen, inspirerat av tv-programmet Lars Lerins
lärlingar. Projektet finansieras via bidrag från Sparbanksstiftelsen.
Tillgänglighetskonsulenten informerar om att denne ibland blir delaktig i hur
konsten placeras så att den blir tillgänglighetsanpassad.
Februari 2020 arrangerade Kulturskolan Funkisfestivalen. Hera informerar
rådet om att Borås Stad inte kommer att delta framöver på grund av den höga
kostnaden, som bara tillfaller en enskild person eller förening, istället för hela
målgruppen.
Funkibators mål är att funktionsnedsatta ska vara en grupp som är naturligt
medräknade och jämför det med att Pride-flaggan syns allt mer. Genom konst i
det offentliga rummet hoppas de kunna medvetandegöra omvärlden om
värdegrunden för allas rättighet.
Funktionshinderkonsulenten får i uppdrag att kontakta Kulturnämnden för att
ta reda på om de planerar någon konst i det offentliga rummet för att
uppmärksamma målgruppen. Uppföljning på decembermötet.
§ 68 Resultat från handlingsplan för ett tillgängligt samhälle
samt förslaget som referensgruppen arbetat fram
En referensgrupp av verksamma inom förvaltningarna och bolagen har arbetat
fram områden inom tillgänglighet som Borås Stad ska arbeta vidare med. Se
bifogad presentation.
Områdena är:
 Tillgänglighet (artikel 9):
 Rätten till utbildning (artikel 24):
 Tillgänglighetsarbete och tillgänglighetsuppdrag ((artikel 27):
 Delaktighet och inflytande.
Rådet lyfter frågan om läshundar på bibliotek utifrån att de fått till sig att
hundar vistas i lokalerna generellt på vissa bibliotek och inte bara i anvisat
rum. Finns det tillgång till separat ingång för hundarna?
Funktionshinderkonsulenten kontaktar ansvarig för biblioteken.
Även digitalt utanförskap lyftes, vilket blivit än tydligare i pandemin.
Boende på servicehem och gruppboende bör ha tillgång till både digitala
verktyg och digitalt/tekniskt stöd i omvårdnaden. Detta för att bland annat
kunna delta på digitala möten och underlätta sociala kontakter. Helsingborg
Stad lyftes som exempel där det funnits en flerårig plan med för att
installera Wi-Fi på servicehem och gruppboende och även ge digitalt stöd.
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§ 69 Fortsätt samarbete med Vracar
Rådet tycker det är positivt att fortsätta samarbetet med Vracar. Samarbetet
kommer initialt att pågå två år för att sedan utvärderas.
Då verksamma i Vracar i första hand erbjudit sina medborgare praktiska
åtgärder upplevs det som att de har kommit längre i sitt arbete med mänskliga
rättigheter, än oss som arbetat mer från organisationen och ut till medborgarna.
Förhoppningen är att våra olika utgångspunkter berika samarbetet och bidrar
till en utveckling för alla.
Astma och allergi är ett område som inte lyfts i Vracar arbete. Ett område som
rådet kan hjälpa till att stötta i.
Funktionshinderkonsulenten lämnar in en ansökan om finansiering till Sida/
ICLD
§ 70 Allas rätt till trygghet, ombud för boende i LSS-bostäder
I en motion från Moderaterna i Borås föreslås kommunfullmäktige att besluta
om att inrätta en ombudsfunktion för personer på Borås Stad LSS-boenden.
Frågan lyfts på december mötet.
§ 71 Nästa möte
Nästa möte torsdag 2 december 2021 klockan 14.00-16.00, KS Stora /Teams
Förmöte från 13.30
§ 72 Övriga frågor
Inventering av djur på korttidsboendena saknas. Stadsledningskansliet samlar in
underlaget.
Bilagor
Motion; Etablering av hospice/separat vårdenhet för palliativ vård
Motion; Allas rätt till trygghet, ombud för boende i LSS-bostäder
Presentation handlingsplan för ett tillgängligt samhälle
Underskrift
Ordförande

Justeringsperson

Underskrift

Underskrift

Ylva Lengberg

Rigmor Pettersson

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ylva Lengberg

Rigmor Pettersson

