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PROTOKOLL
VÄSTERÅS STAD

Stadsledningskontoret

Protokoll från möte med Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor den 10 juni 2021

Närvarande ledamöter
Magnus Johansson (S), ordförande
Carin Lidman (S), UAN
Karin Andersson (L), NF
Vicki Skure Eriksson (C), FSN/NIF
Johanna Andersson, Funktionsrätt - vice ordförande
Margareta Hallner, Funktionsrätt
Frånvarande ledamöter
Henrik Östman (L), BN
Anna Thunell (MP), TN
Susanne Kankaanpää, RBU
Monica Turner, Autism Asperger
Eira Gunnarsson, RTP
Tina Sunderman, DHR
Närvarande ersättare
Irene Hagström (M), FSN/Skultuna
Anna Hård af Segerstad (M), NIF
Umka Zurkhaeva, VIP/Funktionsrätt Västerås
Åsa Blom, SRF
Anne-Sofie Blomberg, FUB
Närvarande tjänstepersoner
Per-Erik Forsberg, samordnare
Anne Jansson, sekreterare

§1

Mötets öppnande
Ordförande Magnus Johansson hälsade välkommen och öppnade dagens möte.

§2

Protokolljustering
Anne-Sofie Blomberg utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§3

Information från nämnderna
Carin Lidman, Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
Projektet Spira som samordningsförbundet bedrivit har utbildnings-och
arbetsmarknadsnämnden beslutat att det ska implementeras. De har tagit fram ett bra
arbetssätt som kommer att bli permanent.
Gymnasieskolan har anställt en särskild utvecklingsledare för att utveckla verksamheten
inom särgymnasiet.
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Gymnasieutredningen har tagit fram ett förslag på att bilda en nygammal enhet av
Carlforsska gymnasiet och Lidmanska gymnasiet, de slås ihop först när det byggts ett
nytt hus och det blir en stor gemensam skola. Särgymnasiet blir då en del av det vanliga
gymnasiet.
Irene Hagström, Skultuna kommundelsnämnd/Förskolenämnden
I Skultuna finns det en bra daglig verksamhet med mål på att alla ska känna sig
delaktiga. På lördag öppnas Skultuna-badet där fiket sköts av personer från daglig
verksamhet. Andra inom daglig verksamhet jobbar med tekniken hos Göran Stahre och
får hjälpa till med diverse uppgifter.
Avtal med bussbolag gällande förskolor går snart ut och vi behöver se över att det nya
omfattar även barn med funktionsnedsättning
Magnus Johansson, Nämnden för personer med funktionsnedsättning
Nämnden haft möte med Region Västmanlands smittskydd och tog upp frågan om vilka
lättnader som kan införas för de vaccinerade enheterna. Vi får inte blanda vaccinerade
med ovaccinerade personer hälsade Smittskyddsläkaren. Vi som kommun får inte fråga
personer om de är vaccinerade eller inte. Det innebär att vi inte kan göra någon
anpassning av verksamheterna. Det var planerat att det skulle införas den 1 augusti.
Utrikesdepartementet avråder från resor utomlands. Rapport från socialstyrelsen visar
att de med intellektuella funktionsnedsättningar mår sämre. Vi kommer att få arbeta
med psykisk ohälsa längre fram. Idag bedrivs det verksamhet med personer som är
ovaccinerade.
Vi diskuterade vad som gäller om man får fråga om någon är vaccinerade eller inte. Det
går under patientsäkerheten, att man inte fa fråga utan det är upp till personen själv
om de vill berätta eller inte. Huvudregeln är sekretess.
Karin Andersson, Nämnden för personer med funktionsnedsättning
Vård-och omsorgsförvaltningen arbetar tillsammans med Teknik- och
fastighetsförvaltningen med en långsiktig plan för att bygga gruppboenden och
servicebostäder
Ny gruppbostad kommer att byggas i det nya området Sätra
En ombyggnad kommer att göras av ett ålderdomshem på Pettersberg. Klart andra
kvartalet år 2022
Nytt serviceboende byggs på Kaserngatan, jan-feb 2022.
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Anna Hård af Segerstad, Nämnden Idrott- och förebyggande
Frågan om att betala med kontanter på Lögarängsbadet. Beslutet kommer att bli att
man bara kommer att kunna betala med betalkort eller via Swish. Det ifrågasätter
Margareta Hallner eftersom alla inte kan ha betalkort eller använda sig av Swish. Frågan
om man inte kan ha något typ av klippkort. Anna Hård av Segerstad svarade att de inte
är överens i nämnden. Vicki Skure Eriksson berättade att det kommer att ske en
uppföljning i frågan. Huvudmålet är att badet ska vara tillgängligt för alla.
Anna Hård af Segerstad, Tekniska nämnden
Gång- och cykelbana genom centrum har diskuterats. Tillgängligheten kommer
förhoppningsvis att öka.
Vicki Skure Eriksson, Nämnden Idrott- och förebyggande
Nya badet har provats av Funktionsrätt Västerås. Nu är det öppet för alla. Toaletterna
kommer att vara tillgängliga för alla, även för dom med rullstol.
Ny hinderbana vid Rocklunda är på gång, ska också vara tillgängliga för de med rullstol
Sommarlovsaktiviteter för de som kommer att vara kvar i Västerås i sommar finns det
mycket information om på hemsidan och i entrén i Stadshuset.
Vicki Skure Eriksson, Förskolenämnden
Utemiljö tillgänglig för alla på de nya förskolorna som byggs och det pågår ett nära
samarbete med Naturskolan Asköviken för att öka tillgängligheten där med.

§4

Presentation från Neuroförbundet
Johanna Andersson presenterar Neuroförbundet
Johanna varit medlem i Neuroförbundet sen hon var liten, när hon fick diagnosen i 10-års
åldern. Förbundet har ca 250 medlemmar i Västerås. Hon sitter med i förbundsstyrelsen,
tidigare varit ordförande för föreningen i Västerås i ca 10 år, Många frågor tas upp.
På lokal nivå arbetar de med bokcirklar, träffar med försäkringskassan. Medlemmarna har
ca 20-30 olika diagnoser. Arbetar mycket med olika symptom, där de försöker hitta
gemensamma nämnare.
Alla utbildningar och föreläsningar sker numera digitalt. På det stora arbetar de hela tiden
med att varje person ska ha ett fritt val när det gäller boende, studier och vilken hjälp man
vill ha. Den viktigaste frågan för förbundet är vård och lika vård för alla. Teamfokuserad vård
och personlig assistans. Det kostar ca 7 kr/dag att vara medlem. Förbundet har haft en
undersökning över hur medlemmarna uppfattat situationen under pandemin. Resultatet
har visat att de flesta känt sig isolerade, en del blivit nekade vård. Förbundet har suttit med i
referensgrupperna med regionen när det gäller "Nära vård".
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Vi diskuterade hur den digitala undervisningen fungerat under pandemin. Det har fungerat
bättre eftersom de sluppit resor, men att de saknat sina klasskompisar. Det är tungt för
vissa grupper att hänga med i undervisningen, att få det stöd de behöver. Skolorna har haft
en dialog med de ungdomar som har behövt extra stöd under pandemin, de har haft
möjlighet att komma in till skolan.
Karin Andersson tipsade om regionens hemsida där du kan vara med på en invånardialog
när det gäller Nära vård. Du kan gå in på denna länk: Invånardialog Nära vård - Region
Västmanland (regionvastmanland.se). Där kan du fylla i hur du vill att framtidens vård ska se
ut samt vad som är viktigt när du behöver komma i kontakt med sjukvården. Den 15 juni är
det regionfullmäktige och då kommer utredningen Nära Vård att tas upp.
Vi diskuterade hur vårdkontakterna hanterats under pandemin, ibland har inte assistenter
fått följa med in på akutmottagningen, sjuksköterskan kan bara lämna rekommendation till
boendet om att assistenten bör följa med, sen är det kommunen och chefen/ledningen för
boendet som bestämmer vem som ska följa med den vårdsökande.

§5

Resultat från enkäten FUB Västmanland

Bilaga 1

Margareta Hallner, FUB Västerås redovisar resultatet från enkäten.
Margareta drog de olika frågorna och resultatet av enkäten. Det är FUB Västmanland som
tagit fram enkäten och Margareta presenterade de svar som kommit från FUB Västerås.
Länsförbundet har ca 800 st medlemmar, varav ca 500 st bor i Västerås. Alla har fått svara
oavsett om de är medlem eller inte. Det var 116 st personer som svarat på enkäten.
Medlemmarna bor i olika typer av boenden, det är ca 12% som flyttat hem till anhöriga
under längre perioder. 70,7% svarar att de haft bra kontakt med god man/förvaltare/
anhöriga och 29,3% har inte haft det. FUB tror att det är så få som svarat beror på att
många saknar wifi-uppkoppling i sin bostad. De får ju också problem att delta på digitala
möten. Det är 67,2% som inte kunnat ta emot besök och det sitter fortfarande lappar uppe
på vissa boenden om att det är besöksförbud. De lapparna ska ner omedelbart! Vi får inte
förbjuda de boende att ta emot besök i sina hem. Personal/assistenter har inte följt med på
olika aktiviteter, 82,8% svarade nej. Många (77,6%) har inte heller fått prova på nya
aktiviteter. Det är väldigt många som känt sig ensamma, hela 79,3%. Den dagliga
verksamheten har fungerat ganska dåligt, de har fått ändra arbetsuppgifter under perioden,
då det varit svårt att följa genomförandeplanen. Det har även varit många olika personal på
den dagliga verksamheten. 81% har inte haft tillgång till några fritidsaktiviteter. 46,6% har
inte fått sällskap av personal/assistent på aktiviteter. Det är 58,6% som inte har LSS-beslut
om kontaktperson. Västerås Stad ligger bra till när det gäller beslut om LSS, bara
Hallstahammar är lite bättre.
Nämnden för funktionshinderfrågor bjuder in FUB Västerås för att redovisa enkäten.
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§6

Livesändningar vid allmänhetens frågestund

Bilaga 2

Jonathan Andersson. Projektledare Digitaliseringsenheten, berättar om planen på
livesändningar vid nämndsammanträden.
Jonathan berättade om pilotprojektet som handlar om webb-sändning av
nämndsammanträden. Han berättade om bakgrunden för projektet. År 2018 fattades det
ett beslut om att allmänheten ska (helst) kunna delta vid sammanträden, den öppna delen.
Problemet är att många arbetar under den tid som sammanträdena är och hinner inte ta sig
till stadshuset för att närvara på mötet. Tanken är att de ska kunna följa mötet via t ex
Youtube. Regeringskansliet har tagit fram en digitaliseringsstrategi: En enklare vardag för
invånare, ökad kvalitet i förvaltningarna och transparens genom innovation och delaktighet.
Livesändningarna ska fungera som ett komplement till mötet, inte ersätta fysiska möten.
Under pandemin har det varit omöjligt att delta på mötet fysiskt. Projektet har fått många
lärdomar längs vägen. De hade en tidsplan som dessvärre inte gick att genomföra på grund
av tekniska problem, så projektet tar nya tag till hösten.
Vi diskuterade vilken del av mötet som kommer att sändas, det är bara den öppna delen
som kommer att sändas och ska textas i efterhand. Även nät-troll och sekretess-frågan
diskuterades. Förslag om att pilotprojektet kommer till Kommunstyrelsens sammanträde
och redovisar.

§7

§8

Sammanträden år 2021
17

september

Sammanträde

18

oktober

Temadag kl 09:00-15:00

1

december

Sammanträde

(beroende på smittläget)

Övriga frågor/allmänhetens frågestund
•

Ove Löfgren vill få med komplettering till föregående protokoll.

Bilaga 3
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Avslutning
Ordföranden tackade för uppmärksamheten, avslutade mötet och önskade alla en skön
sommar.

Vid protokollet:

Anne Jansson
Sekreterare

Justeras:

Magnus Johansson
Ordförande

Anne-Sofie Blomberg

Enkät Länsförbundet FUB

Vi har runt 800 medlemmar i Västmanland varav cirka 500 medlemmar bor i Västerås. Alla har fått svara
oavsett medlemmar eller inte. Digital enkät vi har skickat ut till medlemmar i länet via brev eller e-post.
Här finns svaren från Västerås.
Enkät FUB Västmanland Covid maj-21

6,9%

Enkät FUB Västmanland Covid maj-21

Enkät FUB Västmanland Covid maj-21

5,2%

Enkät FUB Västmanland Covid maj-21

Enkät FUB Västmanland Covid maj-21

Enkät FUB Västmanland Covid maj-21

Enkät FUB Västmanland Covid maj-21

Enkät FUB Västmanland Covid maj-21

Enkät FUB Västmanland Covid maj-21

Enkät FUB Västmanland Covid maj-21

Enkät FUB Västmanland Covid maj-21

Enkät FUB Västmanland Covid maj-21

Enkät FUB Västmanland Covid maj-21

Enkät FUB Västmanland Covid maj-21

Enkät FUB Västmanland Covid maj-21

Enkät FUB Västmanland Covid maj-21

Enkät FUB Västmanland Covid maj-21

Enkät FUB Västmanland Covid maj-21

Enkät FUB Västmanland Covid maj-21

Enkät FUB Västmanland Covid maj-21

Enkät FUB Västmanland Covid maj-21

Enkät FUB Västmanland Covid maj-21

Enkät FUB Västmanland Covid maj-21

0. 6%
1. 9,5%
2. 20,7%
3.23,3%
4.24,1
5.1,7%

6. 1,7%
7. 0,9%
8. 2,6%
9. 3,4%
10. 6%

Enkät FUB Västmanland Covid maj-21

Några tankar från dom som svarat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boende har försökt fixa DV men det har inte funkat!
Har mått jättedålig ett tag ville jag inte leva längre
Fick flytta hem till anhöriga under längre perioder
Vi har inte Wifi som hindrat mig att hålla kontakt digital
Personalen på DV har varit olika personer jobbigt
Jobbigt att mina vänner anhöriga inte kan hälsa på
Skillnaden mellan vad du bor och vilket stöd du får
Bara sitta hemma eller gå promenader runt kvarteret
Mår jättedåligt ingen har hjälp mig
Vill inte bo i LSS längre
Varför finns inte bil på boende
Vaccineringen när du bor i Vård och omsorg funkat jättedåligt
Inte bra när jag inte får gå till min DV för att jag bor i LSS boende
Mår jättedåligt nu
Varför vill inte Vård och omsorg samverka med privat utförare?
Min god man är dålig!
Jag har inte mått bra
Enkät FUB Västmanland Covid maj-21
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Pilotprojekt

Webbsändning av
nämndsammanträden
Nämnden för personer med funktionsnedsättning

jonathan.andersson@vasteras.se / Projektledare

1

Agenda

VARFÖR WEBBSÄNDA
SAMMANTRÄDEN?
Vård och Omsorgsförvaltningen / 2021‐06‐10
2021‐01‐01

2

1

2021‐06‐10

”Vinsten med att inkludera medborgare”

ALLMÄNHETEN
SKA (HELST) KUNNA
DELTA VID SAMMANTRÄDEN
Vård och Omsorgsförvaltningen / 2021‐06‐10
2021‐01‐01

3

”Vinsten med att inkludera medborgare”

Vård och Omsorgsförvaltningen / 2021‐06‐10
2021‐01‐01

4

2

2021‐06‐10

EN ENKLARE VARDAG

ÖKAD KVALITET

TRANSPARENS

FÖR INVÅNARNA

I FÖRVALTNINGARNA

GENOM INNOVATION & DELAKTIGHET
Vård och Omsorgsförvaltningen / 2021‐06‐10
2021‐01‐01

5

”Vinsten med att inkludera medborgare”

Vård och Omsorgsförvaltningen / 2021‐06‐10
2021‐01‐01

6

3

2021‐06‐10

”Vinsten med att inkludera medborgare”

Vård och Omsorgsförvaltningen / 2021‐06‐10
2021‐01‐01
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”Vinsten med att inkludera medborgare”

Vård och Omsorgsförvaltningen / 2021‐06‐10
2021‐01‐01

8

4

2021‐06‐10

”Vinsten med att inkludera medborgare”

YTTERLIGARE
KOMMUNIKATIONSVÄG
Vård och Omsorgsförvaltningen / 2021‐06‐10
2021‐01‐01

9

”Vinsten med att inkludera medborgare”

KOMPLEMENT,
INTE ERSÄTTARE

Vård och Omsorgsförvaltningen / 2021‐06‐10
2021‐01‐01

10

5

2021‐06‐10

”Vinsten med att inkludera medborgare”

MÖJLIGGÖR
DELTAGANDE
UNDER PANDEMIN

Vård och Omsorgsförvaltningen / 2021‐06‐10
2021‐01‐01

11

”Vinsten med att inkludera medborgare”

VARFÖR WEBBSÄNDA SAMMANTRÄDEN?

DIGITALISERINGS‐
STRATEGIN

FÖRBÄTTRAD
KOMMUNIKATION

FÖRENKLAR
FÖR INVÅNAREN

DELTAGANDE
UNDER PANDEMIN

Vård och Omsorgsförvaltningen / 2021‐06‐10
2021‐01‐01

12

6

2021‐06‐10

Lärdomar
på vägen
Vård och Omsorgsförvaltningen / 2021‐01‐01

13

”Uppladdade videor måste
textas inom 2 veckor”

”Inget krav på att
livewebbsändningar textas”

WCAG 2.1
Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Juridik &
administration

Allmänhetens
juridiska rättigheter

x

Liten tidigare
erfarenhet
inom Staden

Ansvarig utgivare

Rätt till
deltagande
Inga
registreringskrav

Rätt till
anonymitet
Anonyma
frågeformulär

Inga formella rättigheter,
då sändningarna utgör
komplement till övriga
kommunikationsvägar
/ fysiskt deltagande

Teknik

Vård och Omsorgsförvaltningen / 2021‐01‐01
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7

2021‐06‐10

WCAG 2.1
Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Juridik &
administration

Ansvarig utgivare
Allmänhetens deltagande

x
Inga
registreringskrav

Liten tidigare
erfarenhet
inom Staden

Anonyma
frågeformulär

Leveransproblem av datorer
tvingar till reviderad tidsplan

Teknik

Ingen upphandlad teknisk lösning
(Piloten förlitar sig på gratismjukvaran OBS Studio
i kombination med Microsoft Teams & Youtube)
Vård och Omsorgsförvaltningen / 2021‐01‐01

15

Tidsplan

v21

v22‐v24

v25

v26

v27‐v34

Testsändning

Kvarvarande
förberedelser &
informationsutskick

Pilotsändning

Utvärdering

Sommaruppehåll

Vård och Omsorgsförvaltningen / 2021‐01‐01

16

8

2021‐06‐10

Nya tag efter
sommaruppehållet
Vård och Omsorgsförvaltningen / 2021‐01‐01

17

Juni 2021
jonathan.andersson@vasteras.se
Projektledare

18
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Bilaga 3
Bilaga till protokollet från mötet med Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, den 16:e april
2021.
Det här är en komplettering från Ove Löfgren, HRF/Funktionsrätt. Jag tycker det är en väldigt viktig
komplettering till ovanstående protokoll – det saknades i protokollet. Det handlar om att jag i mötet
var väldigt kritisk till hur Västerås stad arbetar med att förbättra inne ljudmiljön i förskolor och
skolor.
Kompletteringen gäller följande paragrafer;
§4 Ljudnivåerna i förskola och grundskola.
Jag påtalade i mötet under denna paragraf att det är ett behov av:
‐
‐

‐
‐
‐

Att göra obligatoriska akustikkontroller, med bland annat mätning av efterklang
Att använda skyddsrondsprotokollen som ett underlag i att arbeta med inne ljudmiljön –
skyddsronderna görs årligen. Uppgifterna finns under punkt 11, benämns buller – 6 frågor att
besvara för enheterna.
Att använda Hörselspår i Västerås förskolor och skolor. Det handlar om att med teknik och
god akustik hjälpa elever med hörselproblem.
Att bilda en bullergrupp för inne ljudmiljön som vänder sig till för förskolor och skolor.
Att tillsätta fler hörselintruktörer/hörselpedagoger.

§9 Återkoppling från hörselintruktörer
Paragafen bör kompletteras med att det också handlade om hörselpedagoger. Magnus Johansson
informerade om under paragrafen att ärendet med fler hörselintruktörer skulle behandlas i nämnden
och sedan skulle ärendet samverkas med Åsa/Ove.
Tackar på förhand Ove Löfgren för HRF/ Funktionsrätt

