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VÄSTERÅS STAD

Stadsledningskontoret

Protokoll från möte med Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor den 17 september 2021

Närvarande ledamöter
Magnus Johansson (S), ordförande 
Karin Andersson (L), NF
Johanna Andersson, Funktionsrätt - vice ordförande
Margareta Hallner, Funktionsrätt
Susanne Kankaanpää, RBU
Eira Gunnarsson, RTP
Monica Turner, Autism Asperger
Tina Sunderman, DHR

Frånvarande ledamöter
Carin Lidman (S), UAN 
Henrik Östman (L), BN 
Vicki Skure Eriksson (C), FSN/NIF 
Anna Thunell (MP), TN

Närvarande ersättare
Johan Flenriksson (M), NF
Irene Hagström (M), FSN, SKF
Ove Löfgren, HRF
Anna Bärneskär, Neuroförbundet
Umka Zurkhaeva, VIP/Funktionsrätt Västerås
Åsa Blom, SRF
Anne-Sofie Blomberg, FUB

Närvarande tjänstepersoner
Anna-Maarit Tirkkonen, strateg 
Per-Erik Forsberg, samordnare 
Flelene Karlsson, strateg 
Anne Jansson, sekreterare

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Magnus Johansson hälsade välkommen och öppnade dagens möte.
Flan beklagade att Trygghetsrådet bokat möte samma tid som oss, vilket gör att många 
politiker prioriterat det mötet istället.

§ 2 Protokolljustering

Johanna Andersson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.
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§3 Information från nämnderna

Irene Hagström, Kultur-, idrott- och förebyggonde/Skultuna 
kommundelsnämnd/Förskolenämnden

Ny kägelhall öppnar på Finnslätten, tar hjälp av Daglig verksamhet 

Skultuna-badet har varit väldigt populärt i sommar och där har de också tagit hjälp av 
Daglig verksamhet.

Margareta Hallner vill ge en eloge till Skultuna Kommundelsnämnd för att de satsar på 
stödpedagoger i sin verksamhet.

Magnus Johansson, Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Nya lagförslaget gällande lättnader för personer med funktionsnedsättning ligger med i 
budgeten.

Personal i gruppbostäder och särskilda boenden är slitna efter omställningar och 
pandemi. Nämnden kommer att se över detta under hösten.
Magnus påpekade att det är viktigt med hur vi bemöter varandra.

Johan Henriksson meddelade att det troligen kommer att bli lite pengar över som de nu 
sitter och diskuterar vad pengarna ska användas till 
Han tycker det är oacceptabelt att Västerås stad avslår ansökningar om 

kontaktpersoner och efterfrågar en redogörelse över det.
På onsdag 22 september kommer nämnden att fatta beslut om att inrätta syn- och 
hörselinstruktörer i egen regi.

Karin Andersson, Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Karin tycker att det behövs en kunskapspåfyllning hos personalen. Hon tog även upp 
LSS, § 10 gällande den individuella planen och genomförandeplanen.

§ 4 Hur säkerställer vi tillgänglighet och skolplatser för våra målgrupper? Bilaga 1

Fredrik Ignell, verksamhetschef Grundskoleverksamheten och Agnetha Carlsson, 
enhetschef/rektor

Fredrik började berätta om nuläget är och hur framtiden ser ut i grundsärskolan. Han 

berättade om bakgrunden till förändringen avseende Sofiaskolan. Agnetha berättade om 
den barnkonsekvensanalys och riskanalys de gjort både för personalen och för eleverna.

Margareta Hallner var kritisk till att Funktionsrätt Västerås inte fått vara med och samverkat 
när det gäller kommande förändringar.

Vi diskuterade vikten av inkluderande och inte bara i skolan utan även i fortsättningen av 

livet.
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§ 5 Kompetens inom Funktionsrätt Västerås Bilaga 2

Margareta Hallner, FUB Västerås redovisar vilken kompetens och hjälpmedel som finns inom 
organisationen

Margareta berättade om vilka medlemsföreningar som är med i Funktionsrätt Västerås 
samt styrelsens sammansättning. De har stor erfarenhet och kan hjälpa till inom många 
områden för alla med olika funktionsvariationer. Statistiken visar att 36% av Sveriges 
befolkning har någon form av funktionsnedsättning.

Ove Löfgren berättade om olika hjälpmedel som finns för personer med hörselnedsättning. 
Det kommer att vara en "Hörsel-vecka" fen 11-17 oktober. Mer information finns på HRF's 
hemsida.
Åsa Blom berättade om vad föreningen SRF kan hjälpa till med och hur de arbetar.

Margareta påtalade att Funktionsrätt Västerås inte blivit inbjudna till Anhörigdagen som 
kyrkan anordnar. Anna-Maarit svarade att även hon fått höra talas om Anhörigdagen väldigt 
sent och beklagar att de inte haft tid att anmäla sig.

Irene Hagström tog upp frågan om dyskalkyli som ofta glöms bort som en 
funktionsnedsättning.

§ 6 Sammanträden år 2021

20 oktober Sammanträde, kl 13:00-16:00 

1 december Temadag "Prova-på-dag", heldag, kl 09:00-15:00

§ 7 Övriga frågor/allmänhetens frågestund

• Frågor angående samverkansavtal
Ove Löfgren efterfrågar en uppföljning och redovisning av samverkansavtalet. Önskar 

tidsbestämda uppföljningar så att de verkligen blir av. Vi tar upp frågan i 

arbetsutskottet inför nästa sammanträde.

Skultuna Kommundelsnämndens representation
Anna-Maarit informerade om att avtalet gäller mellan Västerås Stad och Funktionsrätt 
Västerås och att Skultuna ingår i Västerås Stad. Kommunstyrelsen beslutar om vilka 

nämnder som ska representeras och nuvarande avtal gäller t o m år 2022, därefter 

kommer det att tecknas ett nytt avtal.

• Elsparkcyklar är ett stort problem inom staden och det är andra råd som önskar 

information om vad staden tänker göra. Frågan är om vi ska ta upp frågan på 
kommande sammanträde.
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• Boendestöd

Tina Sunderman berättar att hon fått höra att utförarsidan får de inte ersättning för 

personal som inte får komma in hos personen de ska hjälpa. Magnus tar upp frågan i 
Nämnden för personer med funktionsnedsättning.

§ 8 Avslutning

Ordföranden tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Magnus Johansson 

Ordförande
Johanna Andersson
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Barn o utbildningsförvaltning / 2020-12-02

Kort om nuläge och framtid i grundsärskolan

• Sedan höstterminen 2020 har antalet elever i särskolan ökat (10 st). Ökningen 
har främst skett på Sofiaskolan och Ormkärrsskolan

• Förberedande förskoleklass innebär en extra årskurs. 22 elever varav 8 på 
Sofiaskolan

• Ekbergaskolan byggs om och får utökade platser för grundsär (40 platser när 
klart)

• Sätra blir ny grundsärskoleverksamhet istället för nuvarande på Håkantorp. 
Där tar man höjd för volymökning (60 platser totalt).

• Förberedande förskoleklass innebär en volymökning som inte varit med i 
lokalplaneringen

• Förvaltningen utreder vidare – nya lokaler för Fridhem och Sofia



Barn o utbildningsförvaltning / 2020-12-02

Bakgrund till förändring för Sofiaskolan
• Rektor flaggade tidigt för att befintliga lokaler ej var tillräckliga 

och ändamålsenliga för antalet elever 
• Tog lång tid innan lokalplanerarna, via TFF, fick napp på alternativ 

lokal. 
• Man erbjöd den s.k. Bakplåten. Den behövde dock dels bli tom 

från tidigare verksamhet samt verksamhetsanpassas, vilket 
gjorde att ytterligare alternativ för en grupp togs fram –
Labradorvägen. 

• Bakplåten har hela tiden beskrivits som tillfällig lokal, till dess att 
man finner än mer lämpade och i anslutning till annan skola. 



Barn o utbildningsförvaltning / 2020-12-02

Bakgrund till förändring
Sofiaskolan har under tre år utökat med 1-2 nya klasser varje höst. Då varje klass har tillgång till 4-5 
rum så räcker inte nuvarande lokaler. 
o 2018 utökades verksamheten med 1,5 klass. Sofiaskolan fick sju rum av Hällbyskolan vilket 

möjliggjorde att ta mot de elever som tillhör Sofiaskolans målgrupp. De lokalerna har skolan 
fortfarande kvar.

o 2019 utökades verksamheten med motsvarande en klass. Konsekvensen blev att några klasser 
hade sex elever istället för fem elever. 

o 2020 utökades verksamheten med en klass. För att möjliggöra skolplaceringen gjorde vi om 
skapande rum, motorikrum och två andra rum till den klassen. Fr.om. Ht 2020 tar skolan även 
emot elever i förberedande förskoleklass

o 2021 utökar vi med 1,5 klass och då har vi fått tillgång till Labradorvägen (f.d. korttidsboende). 
Där kommer vi att ha en filial med 8 elever och 7-8 personal. Det är erfaren personal som bygger 
upp verksamheten i de lokalerna och berörda elever är förberedda genom flera besök på 
Labradorvägen. All personal som ska arbeta där har önskat placering på Labradorvägen under de 
2-3 terminer som vi ska vara på plats där.



Sofiaskolan
Barnkonsekvensanalys och riskanalys



Barn o utbildningsförvaltning / 2020-12-02

Arbetsmiljö – elever 
Barnkonsekvensanalys, Labradorvägen 

Flytt till Labradorvägen Alla elever kvar på Bäckby

Positivt
o Alla elever på både Labradorvägen och 

Puddelugnsgatan får tillgång till eget rum/eget 
utrymme

o Trygg personal följer eleverna

Positivt
o Ingen elev behöver byta miljö utomhus

Mindre positivt
o Ny miljö både utomhus och inomhus

Mindre positivt
o För många elever i varje klass
o Brist på motorikrum, skapande rum, ADL-kök
o Svårt att fördela tiden för elevernas bästa på 

skolans gård, då vi delar den med både 
Hällbyskolan och Hällby förskola



Arbetsmiljö – personal
Riskanalys Labradorvägen
Farhågor vid flytt Förhoppningar vid flytt

o Att pedagogiken utvecklas på olika sätt i de två 
olika lokalerna

o Svårt med vikarier vid frånvaro då Labradorvägen –
svårare att hjälpas åt

o En bättre arbetsmiljö när vi får arbeta i ett mindre 
sammanhang och med färre elever per klass

o Färre KIA anmälningar då eleverna får mer 
utrymme



KIA anmälningar 2019 – våren 2021
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Barn o utbildningsförvaltning / 2020-12-02

Arbetsmiljö – elever 
Barnkonsekvensanalys, flytt av hela skolan 

Lokaler som är inkluderade med nuvarande 
verksamhet

Positivt
o Eleverna på Hällbyskolan får en öppnare syn på att 

alla är olika
o Närhet till motoriksal/idrottshall

Mindre positivt
o Eleverna blir mindre självständiga
o Stressade elever då det finns mycket intryck 

utomhus och inomhus
o För få toaletter/klass – är ofta kö
o 6-7 elever i varje klass
o Svårigheter att nyttja en gemensam matsal
o Idag delar vi utemiljön med Hällby förskola och 

Hällbyskolan. Våra elever har svårt att klara av 
många intryck så det innebär att flera av våra 
elever mår dåligt och reagerar när det är andra på 
gården. 



Barn o utbildningsförvaltning / 2020-12-02

Arbetsmiljö – elever 
Barnkonsekvensanalys flytt av hela skolan 

Lokaler som inte är inkluderade med en annan verksamhet

Positivt
o Eleverna ges möjlighet till att bli mer självständiga
o En lugnare miljö för undervisning både inomhus och utomhus.
o En anpassad utemiljö där våra elever kan bli mer självständiga 

då den blir tydliggörande. Utemiljön blir en hel del 
sinnesträning, motorik och vattenlek. 

o Tillgång till ”tysta” matsalar så att våra elever kan äta i matsalen 
i lugn och ro. 

o Fler sinnesrum, motorikrum och taktilrum vilket våra elever har 
ett stort behov av att ha tillgång till. 

o Tillgång till en stor elevtoalett med dusch i varje klassrum, vilket 
bidrar till en större integritet för eleverna.

Mindre positivt
o Behövs en förflyttning till 

motoriksal/idrottshall samt 
hemkunskap

o Andra elever får inte möjligheten att 
se olikheter som berikar



Barn o utbildningsförvaltning / 2020-12-02

Arbetsmiljö – personal 
Riskanalys, flytt av hela skolan

Farhågor vid flytt Förhoppningar vid flytt

o Att förlora det samarbete som vi byggt upp mellan 
skolorna, bland annat mellan motorik- och 
idrottslärare

o Att endast vara personal från Sofiaskolan i 
”lokalen”

Positivt
o Mindre stress när det endast är vår verksamhet
o Att många moment kring matsituationen försvinner 

när vi kan äta i en matsal
o Alla klasser får en egen personaltoalett 
o Tillgång till fler arbetsrum 
o Färre arbetsskador då våra elever får en lugnare 

undervisning både inomhus och utomhus.



Utifrån Barnkonsekvensanalys

Inkluderande förhållningssätt
• Kvalitetssäkra att skolans elever får möjlighet att inkluderas i 

samhället utifrån sina förutsättningar
• Fortsätta att samarbeta med andra skolor för att bland annat erbjuda 

den delen av motoriken som vi idag har i en idrottssal



Funktionsrätt Västerås 12 föreningar i samverkan

Funktionsrätt Västerås medlemmar från 13 olika funktionshinderföreingar. 

Vi har cirka 6500 medlemmar i våra medlemsföreningar. 

Vi har ett samverkansavtal med Västerås Stad. 

Vi vill samverka innan besluts tas! 



Funktionsrätt Västerås styrelse
Margareta Hallner FUB Ordförande
Susanne Kankaanpää RBU sekreterare
Johanna Andersson Neuroförbundet Kassör
Åsa Blom ledamot 
Bo Hägerman Afasi ersättare

Vi jobbar med lokala frågor i Västerås 

Funktionsrätt Västerås 12 föreningar i samverkan



Föreningar Funktionsrätt Västerås 
Afasiföreningen
Astma Allergiföreningen
Autism Asperger
DHR Västerås
FUB Västerås
HRF Västerås
Neuroförbundet Västerås
NRH Västerås 
Personskadeförbundet Västerås
Reumatikerföreningen Västerås
RBU Västerås
SRF Västerås-Kolbäcksdalen
VIP, Västmanlands intresseförening för psykotiskt sjuka

Funktionsrätt Västerås 12 föreningar i samverkan



Samverkan 
Vi samverkar med föreningar inom Funktionsrätt Västerås 

• Vård och omsorg  förvaltningen 

• Barn och ungdomsförvaltningen 

• Utbildning arbetsmarknad 

• Tillgänglighetsfrågor 

• Kultur och idrott 

• Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
Funktionsrätt Västerås 12 föreningar i samverkan



• Vi har egen erfarenhet från verkligheten vi lever också 
nära personer som behöver stöd. 

• Vad är vi bra på Funktionsrätt? 

• Glöm inte att personer med funktionsnedsättning har 
samma rättigheter som alla andra.

• Många har flera diagnoser. 

Vi kan och har erfarenheten 

Funktionsrätt Västerås 12 föreningar i samverkan



Hörselnedsättning 

• Örat 

• Kunskaper om olika hörselnedsättningar

• Test av T-slinga

• Miljöer i offentliga lokaler

• Tillgängliga miljöer 

Funktionsrätt Västerås 12 föreningar i samverkan



Synnedsättning 
• Ge information om olika synnedsättning 

• Ge tips om hur information till målgruppen 

• Information inläsningstjänst regionen 

• Förenkla tillgängligheten i offentliga lokaler 

Funktionsrätt Västerås 12 föreningar i samverkan



Rörelsenedsättning
• Informera om olika rörelsenedsättningar 

• Bemötandefrågor 

• Tillgängliga lokaler 

• Dörröppnare 

Funktionsrätt Västerås 12 föreningar i samverkan



För personer med hjärnskador

• Omgivningen bör anpassas.

• Strukturera informationen.

• Begränsa onödigt brus i omgivningen.

Funktionsrätt Västerås 12 föreningar i samverkan



För personer med IF och autism
Orsaken till kognitiva funktionsnedsättningar är att hjärnan inte klarar att samordna 
signaler och kan leda till att man kan ha svårt att utföra vardagliga aktiviteter. 
Exempel på problem i vardagen

• svårt att komma i håg (minne)
• svårt att ta initiativ till vardagliga aktiviteter (initiativ)
• svårt att passa tider, att påbörja/avsluta i tid (tidsuppfattning)
• svårt med ordning och reda (struktur)
• svårt med avslappning och ro, sömnstörningar (stress)
• svårt att vara delaktig i samhället (isolering).

Funktionsrätt Västerås 12 föreningar i samverkan



Visste du detta? 
• 36% (SCB) av de som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. 

• Det kan röra sig om personer med rörelsenedsättning, demens, nedsatt syn, 
hörsel, psykiska funktionsnedsättningar, IF (intellektuell funktionsnedsättning) 
Autism, läs och skrivsvårigheter.

Funktionsrätt Västerås 12 föreningar i samverkan



Kontaktuppgifter 

https://www.vhsfunktionsrattvasteras.se/

Funktionsrätt Västerås
funktionsrattvasteras@gmail.com

Funktionsrätt Västerås 12 föreningar i samverkan
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