PROTOKOLL

VÄSTERÅS STAD

Stadsledningskontoret

Rådet för funktionshinderfrågor
Mötesinformation
Tisdagen den 23 augusti, kl 13:00-16:00
Digitalt via Teams och fysiskt i KS-salen
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
Eira Gunnarsson, RTP
Frånvarande ledamöter
Henrik Östman (L), BN
Anna Thunell (MP), TN
Susanne Kankaanpää, RBU
Monica Turner, Autism Asperger
Tina Sunderman, DHR
Närvarande ersättare
Johan Flenriksson (M), NF
Anna Hård af Segerstad (M), NIF
Caroline Flögström (M), GN
Ove Löfgren, HRF
Anna Bärneskär, Neuroförbundet
Anne-Sofie Blomberg, FUB
Närvarande tjänstepersoner
Anna-Marit Tirkkonen, SLK
Fielene Karlsson, Vård och omsorgsförvaltningen
Ann Jansson, SLK
§1

Mötets öppnande
Ordförande Magnus Johansson förklarar mötet öppnat.

§2

Protokolljustering
Margareta Hallner utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.
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§3
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Fastställande av föredragningslista
Ordförande Magnus Johansson meddelade att Eva Borgström fått förhinder, så den punkten
utgår och lägger till punkten Information från nämnderna.

§4

Utmaningar för våra medlemmar

Bilagal

Anna Quarnström, förbundsjurist på SRF berättade om vilka utmaningar synskadade har.
Som förbundsjurist åtar hon sig enskildas ärenden för synskadade. Utvecklingen som
synskadade har idag speglar i mångt och mycket situationen även för andra
funktionshindergrupper. Det finns tre huvudsakliga problem:
1.
2.
3.

Arbetsmarknad inklusive sjukförsäkring
Färdtjänst
Ledsagning (individstöd)

Rådet diskuterade utmaningarna och tackade för en mycket bra dragning.
§5

Sammanfattningar av mandatperioden

Bilaga 2

Margareta Hallner och Ove Löfgren sammanfattade insatser under mandatperioden och
lämnade förslag på förbättringar inför nästa.
Några medlemmar ur rådet blev intervjuade av en konsult för ett tag sedan, men ingen av
de intervjuade har fått någon återkoppling. Anna-Maarit Tirkkonen åtog sig att reda ut
frågan.
Vicki Skure Eriksson lämnade förslag på att ha KRF-sammanträden på måndag
eftermiddagar eftersom det oftast inte är några nämndsammanträden som krockar.
Magnus Johansson tycker det har varit en bra mandatperiod och är tacksam över att vi har
så aktiva medlemsorganisationer.

Rådet tackade för sammanfattningen och tar med sig förslagen till nästa mandatperiod.
Bilaga 3
Margareta Hallner rapporterade också från utvärderingen som Funktionsrätt Västerås gjort
från Prova på-dagen som var den 17 maj. Utvärderingen läggs som bilaga till detta protokoll.
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§6

Information från nämnderna
Grundskolenämnden - Caroline Högström
Sofiaskolan och Fridhemsskolan har fått utökade lokaler med det finns fortsatta behov
framåt på grund av en växande målgrupp.
Lögarängsbadet har begränsad tillgänglighet för simning för målgruppen.

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande - Vicki Skure Eriksson
Nya Fredriksbergsbadet på Råby öppnade i sommar
Invigt en ny småbåtshamn Lövudden
Nya friluftsbadet på Lövudden ska byggas om nu när sommarkollot är över. Ska bli
tillgängligt för alla
-

Anna Bärneskär påtalade att bryggorna vid friluftsbadet på Lögarängen är i dåligt skick.

Förskolenämnden - Vicki Skure Eriksson
Översyn över alla förskolgårdar utifrån barns rätt till utemiljö ska genomföras inom kort.
Plan för att åtgärda ca 8-12 st förskolgårdar per år.
Nämnden för personer med funktionsnedsättning - Magnus Johansson
Bullerplank uppsatt framför dagliga verksamheten på Stallhagen. Det förstör utsikten
för dom och de har inte fått möjlighet att lämna synpunkter på bygget.
Personer med boendestöd har haft det väldigt jobbigt under en period.
En gruppbostad där anhöriga löpande haft synpunkter på skötseln av de boende
kommer att fortsätta utredas tillsammans med utföraren, anhöriga och nämnden.

Tekniska nämnden - Anna Hård af Segerstad
Margareta Hallner bad Anna att ta upp frågan om mer information om Flexlinjen på
nästa nämndsammanträde
§7

Övriga frågor
Rådet tackade av ordförande Magnus Johansson med en blomma som överlämnades av
Anna-Maarit Tirkkonen.
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Avslutning
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

’/åiML
Ann Jansson

Justeras

Magnus Johansson
ordförande

Margareta Hallner
Justerare

Bilaga 1

Vilka är synskadades utmaningar?
Jag är förbundsjurist - därför kommer svaret att utgå från vad jag ser i mitt arbete. Det finns ett
valmanifest som tar avstamp i de utmaningar som jag ser men som också delvis är bredare på så vis
att det handlar om frågor som är angelägna men som ej syns i min ärendemängd. Det rör t.ex.
tillgänglighet (inklusive digital sådan) som är lagstadgad men utan vidare förutsättningar för enskild
att föra talan rättsligt samt fråga om att punktskrift bör skrivas in i skollagen som en rättighet (och
inte enbart en fråga om anpassning) i skollagen.
Som förbundsjurist åtar jag mig enskildas ärenden för synskadade. Brukar säga att synskadade är
något av landets bästa lackmustest på hur vår välfärd mår. Och att det varit bra surt länge nu av att
döma av våra ärenden. Utvecklingen som synskadade har idag speglar i mångt och mycket
situationen även för andra funktionshindergrupper.
Av att döma av de ärenden jag får finns tre huvudsakliga problem.
1. Arbetsmarknad inklusive sjukförsäkring
2. färdtjänst
3. Och det är ledsagning (individstöd)
Arbetsmarknad och sjukförsäkring hanteras ju inte primärt av kommun. Men en avvecklad
arbetsförmedling, svårare förutsättningar till att erhålla stöd samt skärpt tillämpning av
sjukförsäkringen medför förstås konsekvenser även på kommunalnivå. Bl.a. i ett högre tryck på
försörjningsstödsenheterna. Enskilda göra fattiga när de ej kan arbeta för den enskilde kan bara få
försörjningsstöd i den mån de ej har resurser. Det är ett administrativt problem för blinda (men även
för handläggare) att månatligen sammanställa underlag, kvitton och räkningar som behövs. Det finns
förslag (SOU 2021:69) som avser att göra bedömningen om en person har arbetsförmåga
"verklighetsförankrad" men mer behövs.
Färdtjänst är ett oerhört tydligt exempel på det sätt som gammal lagstiftning (1998) har kommit att
blivit urholkad, byråkratiserad och ett hinder för lagstiftarens egna ambitioner. För tillämpningen av
lagen, främst i två regioner, har medfört att lagen inte längre omfattar synskadade och blinda. De
anses kort och gott inte ha väsentliga svårigheter att förflytta sig. Det säger sig själv att en sådan lag
saknar rim och reson. Och även om det finns del att utfärda mot hur lagen skrevs är det i huvudsak
hur lagen tillämpats av regioner och kommuner som gjort den obrukbar. Här har ansvarig minister
utsett en utredare, Tom Petersson, att se över tillståndskriterierna och återkomma med förslag i
denna del. Men för de synskadade/blinda som nekas under tiden kan förändringen inte komma
snabbt nog. Enskilda kan inte gå på anställningsintervju, arbeta, besöka släktingar eller utföra
ärenden.
Samma dystra utveckling i lag kan skönjas i fråga om individstöd. Som alla känner till finns LSS sedan
1994 för alla med varaktiga funktionsnedsättningar (som uppfyller kriterierna för personkrets). Lagen
är en rättighetslag med företräde framför SoL och kan också erhållas som komplement SoL. I LSS
finns insatsen ledsagarservice. Det är tydligt av förarbeten att avsikten är att insatsen ska utgå för
blinda och dövblinda, personer utan så omfattande behov att de behöva personlig assistans. För att
omfattas av rätt till insats måste man emellertid omfattas av personkrets. Och här finns det stor
synergi med svårigheterna vad gäller assistans på så vis att vi i början på 2010-talet började se en allt
hårdare tillämpning av praxis i denna del. Plötsligt var personkretsbedömning synonym med
personlig assistans trots att insatsen ledsagarservice alltså är en insats för den som inte behöver
assistans. Så nu prövas synskadade felaktigt mot grundläggande behov i hemmet. Trots avsaknad av
sådana kriterier i lagstiftarens ambition så som de är formulerade i förarbeten.
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Istället hänvisas synskadade, blinda och dövblinda till insats enligt Sol. Vilket är en oerhörd skillnad.
Inte minst för att det är en lägre ambitionsnivå skälig levnadsnivå, för att kommunen kan ta ut avgift
och för att stödet utgörs av olika personer. Den enskilde kan också nekas stöd ifall den lever i
hushållsgemenskap. Statistik visar att det 2010 fanns ca 2500 personer som var blinda med LSS idag
endast ca 800. I SOU 2018:88 konstaterades att synskadades ej längre verkar omfattas av
personkrets. Samt att ett Delsjön för detta är att bedömningen felaktigt verkar utgå från hemmet
trots att det saknas stöd i praxis (och förarbete) för en sådan bedömning. Det framgår även här att
det är ett problem att förälderns behov kopplat till sin roll som förälder ej motiverar stöd enligt
praxis och att det är ett problem.
Så vad är det då man kan säga om detta. Dels att lagen måste stärkas. Men även att det är uppenbart
att det finns otillräckliga mekanismer i lag (inklusive förvaltningslagen) för att lagens syfte ska
upprätthållas.
Men det säger också något om svensk förvaltning och den kommunala sektorn. Lagen är trots allt
enbart ett golv, en lägstanivå. Lagstiftningen är ej överordnad det kommunala självstyret. Man får
besluta om mer stöd men inte mindre. Det finns kommuner där synskadade alltid beviljas stöd enligt
LSS eller stöd i LSS-liknande former. För att det är möjligt. Och så finns det kommuner där man
tillämpar lägsta minimum.
Medborgare i allt högre grad känner frustration. Man förväntar sig att politikerna ska kunna påverka
denna verklighet och säkerställ värdiga villkor. I den mån som detta ej görs, oaktat om det beror på
för "klen" lagstiftning eller ej är det politikerna i kommun som kommer få bära skulden för detta. Det
ligger således i kommunens intresse att påverka lagstiftning i den mån brister alt. Utnyttja det
kommunala självstyret.

Anna Quarnström, förbundsjurist SRF

Funktionsrätt
Västerås
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Uppföljning av KRF åren 2018 till 2022, synpunkter från Funktionsrätt.
Vi behöver utveckla hela KRF:s arbetssätt, som det är nu står vi egentligen och stampar i stort sett på
samma punkt som tidigare. Nedan har vi förslag till punkter att utveckla och också förslag till
förändringar, allt för att det skall ske en förändring till det bättre för personer med
funktionsnedsättning.
Vi börjar med några bra saker som hänt under mandatperioden:
Utbildning för ledamöter i NF och KRF
Syn- och hörselpedagoger finns nu i staden
Studiebesök på olika verksamheter 2019
Prova på dag 17 maj 2022 som äntligen blev av
Vi undrar också var den externa konsultens uppföljning av KRF har tagit vägen?
Något att ta med till KRF för nästa mandatperiod. Utbildning för flera nämnder och styrelser
vid uppstart 2023.
Delar att utveckla:
Samverkansöverenskommelsen följas upp varje år och eventuellt revideras
"Program för personer med funktionsnedsättning", initiera, bevaka och följa upp arbetet
avseende genomförande av programmet
Samverkan i arbetsgrupper och KRF
Eventuella handlingar ska sändas ut med kallelsen, 14 dagar före sammanträdet
Samverkansgrupperna, uppföljning av arbetet på varje KRF
Kulturnämnden, från och med nästa valperiod måste också politiker från Kulturnämnden
medverka i KRF
Utveckla samverkan med stadens styrelser och nämnder - Hur?
Hur utvecklar vi denna del? initiera och erbjuda årliga kunskapshöjande insatser.
Delar som vi har nya förslag till:
Fler möten, sex/år i stället för som idag fyra, i det ingår ett uppföljningsmöte/ år + som
tidigare en prova på dag/år
Mer arbetande möten, förbereda ämnen/punkter, kanske blir politikerna mer intresserade, i
stället för som idag, informationsmöten och få politiker - regeln kan vara ett snitt på 60/40
av tiden. 60% arbetande möten och 40% information - starta så för att sedan utveckla
procenten arbetande möten - följs upp/år
Avsluta varje KRF med stämma av i inför nästa AU - ex. vis fråga vad vill ni att vi arbetar med
i nästa KRF - AU prioriterar och behåller en att göra lista - viktigt att lyssna in vad
Funktionsrätt vill göra - vi har mycket kompetens inom oss
Är ledamöter borta mer än 2 gånger, utan giltigt skäl - ersätts de permanent med någon
ersättare - är man ledamot i KRF måste sammanträdena prioriteras/engagera sig för
frågorna i KRF, inte bara ett tilldelat uppdrag - KRF planerar ju mötena årsvis och så långt
förväg, så det borde inte vara något problem
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Politikerna skriver ned kort information från sina uppdrag i nämnderna inför KRF - skickas ut
med kallelsen - gäller relevant information för KRF - eventuella frågor om informationen tas
upp på KRF - ta bort nuvarande punkten information från nämnderna, informationen kan
ibland vara "gammal skåpmat" eller till och med irrelevant för KRF
Funktionsrätt kan också skriva ned kort relevant information till KRF - skickas också ut med
kallelsen
Ny mandatperiod, uppstarta med en introduktion - vad är och vad arbetar KRF med? Vilka
styr dokument använder vi oss av? Vad vill vi åstadkomma med KRF. mm
Minimera mobila möten där ledamöter är ute på uppdrag - miljön blir väldigt dålig, med
hoppande bild och trassligt ljud
Funktionsrätt
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Funktionsrätt
Västerås
UTVÄRDERING LÄNKAR OCH BILAGOR

Prova på dag 17 maj 2022

Gul * Hopp

Flaggan stir för Stolthet, Mångfald, Allas lika värde

FUB Malmö • Följer

©

21 sep 2021

Jeanette Fridh, som även är ordförande för FUB Malmö,
har tagit fram en gemensam flagga och symbol för
personer med funktionsnedsättning, deras rättigheter
och allas lika värde!
"Varje dag kan man läsa om personer med olika
funktionsnedsättningar i vårt avlånga land som förlorar
sin livskvalité , säkerhet och sina rättigheter genom
indragna resurser utifrån grunden att det kostar för
mycket pengar. Ingen av våra politiker på regeringsnivå
hörs höja rösten och stå upp för personer med
funktionsnedsättning och deras rättigheter. Det behövs
en ministerpost med uppdraget att driva rättighetsfrågor
för personer med funktionsnedsättning, dvs en
funktionsrättsminister. Och det behövs NU!

25 personer deltog på förmiddagen
15 personer deltog på eftermiddag
Föreläsare Margareta Hallner Funktionsrätt Västerås
Mike Malmer FUB Västerås/Klippan
Cecilia Jalder Björkbacka VIP Västmanland
Föreläsning med Cecilia Jalder Björkbacka
https://fb.watch/d8nmqo4bvf/

Deltagare i Begriplig text sprider kunskap om enkla texter:
Mike möter Nordiska museet
https://www.youtube.com/watch?v=kRvl2TlFing
Mike, Lille, Linnea och Jimmy har alla intellektuell funktionsnedsättning och är uttagna att
representera Sverige i Special Olympics.

Heja Sverigelaget I UR Play

Bilagor Funktionsrätt Västerås och bemötande, kommunikation och struktur.
POST-IT LAPPAR
En mycket viktig bra förmiddag som gett ökade kunskaper hur det är att leva med
funktionsnedsättning. Har provat hela utbudet här. TACK!
Nya perspektiv. Ögonöppnare.

Bra! Mycket roligt och bra att få prova på funktionsnedsättningar, Bra med Mikes föreläsning
innehåll. Värdefullt.
Tips! Mera handfasta tips i kommunikation utifrån mitt möte med "era" människor i mitt arbete.
Visa hur bildstöd fungerar ute i vardagen på stan.
När jag som p-vakt utomstående/profession på stan träffar någon som använder bildstöd. Gärna
prova på! Inte bara att det finns.

En givande dag väldigt intressant dag. Tack Margareta för att du bjöd in mig.
Mycket fin & sorglig berättelse av Mike vilken duktig och trevlig man.

Trevlig dag med många nya kontakter. Tack för en fin intressant dag!
Särskilt givande med de små föreläsningarna. Frågan är hur fler lockas att vara med. Från oss
föreningar är det ändå värdefullt med de kontakter vi ändå fått.
Lärande © Utmaning! Trevligt ©
Mycket värdefullt att prova på olika situationer om hur det kan vara med olika
funktionsnedsättningar.
Tack för en intressant förmiddag med bra föreläsare. Vi har fått många bra idéer till hur vi kan
förbättra vår verksamhet.
Ögonöppnare och tankeställare. LÄRORIKT. En mycket lärorik förmiddag mycket mer förståelse
nu.
Svårt att veta hur jag skulle bete mig i olika situationer, eftersom jag är helt blind.
Mycket givande förmiddag särskilt med de person berättelse.
En mycket intressant dag där vi fått större förståelse för olika typer av funktionsnedsättningar.
Det var framför allt värdefullt att få prova på några situationer praktiskt - dvs, synnedsättning
rullstol.
Mycket bra program: Bra föreläsningar. Kul att prova på. Bra gjort Margareta
Var var alla politiker? Lokalen var inte den rätta ljud och miljö?
Mycket viktigt att fler får en inblick i olika funktionsnedsättningar.
Föreläsningar borde alla få lyssna på.

En bra & viktig dag! Tack alla modiga föreläsare

.

Jag har fått många & nyttiga tankar att arbeta vidare med.
Önskvärt om fler kunde få anställning och lön. Viktigt stöd finns från olika myndigheter för att
skapa möjligheter till hållbara anställningar och meningsfulla jobb.

Värdefullt för mig med ögonöppnare kunskap viktigt.
Mycket intressant synd att få nappade på inbjudan.
Många måste höra och prova på.
Synd att vi inte fick träffa Mike.
Mycket intressant fm. bra mix av fakta Inviduellt erfarenheter, inspel att ta med mig i politiken.
Att få prova på käpp och rullstol var mycket intressant.
Hörseltest var intressant.

TACK ALLA SOM KOM!
Funktionsrätt Västerås

Afosiföreningen

NRH Trauma Västerås anmäld

Astmo Allergiföreningen

Personskadeförbundet Västerås

Autism Asperger

Reumatikerföreningen Västerås

DHR Västerås

RBU Västerås

FUB Västerås

SRF Västerås-Kolbäcksdalen

HRF Västerås

VIP, Västmanlands intresseförening för

Neuroförbundet Västerås

psykotiskt sjuk

/Margareta Hallner Ordförande Funktionsrätt Västerås

https://www.vhsfunktionsrattvasteras.se/
Funktionsrätt Västerås
funktionsrattvasteras(S)gmail.com
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Kontakta oss vi kommer gärna till Nämnder, förvaltningar, kommunala bolag och
politiska partier berättar föreläser från verkligheten.

18 augusti bjuder vi in till Politikerkväll inför valet 2022
Mer information hittar ni snart på vår hemsida.
https://www.vhsfunktionsrattvasteras.se/

