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§1
Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.
Rådets ledamöter och ersättare behöver en påminnelse om mötestider under året. Se §8.
§2
Protokolljustering
Vice ordföranden Johanna Andersson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§3 Presentation av föreningarna inom VHS
Närvarande politiker presenterade sig och sina av respektive nämnder.
Margareta Hallner presenterade VHS – Västerås handikapporganisationers samarbetsråd och de 13 föreningar som samverkar. De föreningar som inte finns representerade i KRF är
Afasi och DHR.
Genom VHS arbetar medlemsföreningarna tillsammans med Västerås Stad, Samtrafik och
övriga.
Närvarande representanter i KRF presenterade sig och sina respektive föreningar. Se vidare
www.vhsvasteras.se
VHS ingår i projektet Samför – samordnat föräldrastöd. www.samfor.se.
§4
Samverkansöverenskommelsen - information från upptaktsmötet
Ny samverkansöverenskommelse innebär ett omtag och delvis nya rutiner. Ett upptaktsmöte
hölls den 12 mars. En hel del praktiska frågor skall lösas. Konstaterades vikten av tydliga
rutiner för att uppnå en bra samverkan.
Hur nås politiken för återrapportering av frågor som uppkommer i samverkansgrupperna?
Minnesanteckningar skall skrivas i samverkansgrupperna. En punkt på dagordningen i rådet
kan utgå från dessa.
Ordföranden rapporterade att nämnden för funktionshindrade har beslutat om ett utvecklat
samarbete med intresseföreningarna.
En avstämning/uppföljning av samverkansöverenskommelse skall göras om cirka ett år.
§5
Handlingsplanen – lägesrapport inkomna remissvar
VHS var en av remissinstanserna för ”Handlingsplan för personer med funktionsnedsättning”.
Sammanställningen är klar för formellt beslut i Kommunstyrelsen den 6 maj.
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I stadens program för personer med funktionsnedsättning anges sju målområden: Attityder och
bemötande, hälsa, information och kommunikation, fysisk miljö/tillgänglighet, utbildning och
arbete, kultur och fritid samt stöd, service och tjänster.
VÄSTERÅS STAD

Näringslivssamarbete pågår kring mångfaldsfrågor.
Samordningsförbundets roll och verksamhet diskuterades. Beslutades att till nästa rådsmöte
bjuda in Ann-Louise Molin Östling (S), vice ordförande i styrelsen.
Målet med socialt företagande är att integrera människor, som har svårt att få jobb på
arbetsmarknaden, som arbetstagare och företagare. Västerås stad stödjer och främjar på olika
sätt uppstarten vid socialt företagande.
Diskuterades bristen på lämpliga praktikplatser och Försäkringskassans regler i samband med
praktik.
§6
Samtal kring samverkansöverenskommelsen och handlingsplanen. Fortsatt arbete.
En viktig uppgift för rådet är att medverka till kunskapshöjande inslag. I samverkansöverenskommelsen ingår utbildning av politiker och tjänstemän inom områden där behov
finns eller identifieras, t ex attityder, bemötande och tillgänglighet.
Varje politiskt beslut skall fattas så att ingen diskrimineras eller exkluderas på grund av
funktionshinder.
Föreslogs en uppföljning av den utbildningsdag som anordnades för några år sedan. Där
möjlighet gavs att prova på att ha olika former av funktionshinder. Bra som en upptakt inför
fortsatt utbildning.
Ett utbildningsprogram är på gång kring mänskliga rättigheter och diskriminering.
Rådets funktion kontra samverkansgrupperna diskuterades.
Hur sprids styrdokumenten i organisationen?
En arbetsgrupp skall bildas för planering av utbildning och aktiviteter. Föreslogs att rådets
arbetsutskott får uppdraget. Förslaget tas upp vid VHS årsmöte den 23 april.
§7
Övriga frågor
Feedback gavs på nya hemsidan, där olika intresseföreningar varit med i utvecklingen.
Pictogrambilder saknas.
Visitkort med punktskrift vore önskvärt för politiker och tjänstemän i Västerås stad.
Ifrågasattes aviserade besparingar nämnden för funktionshinder. Budgeten är inte klar ännu,
men besparingskrav kommer att gälla nästa alla verksamheter i kommunens budget 2016.
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§8
Kommande möten
Nästa sammanträde hålls torsdag 24 september kl 13.00-16.00.

§9
Avslutning
Ordföranden tackade deltagarna och förklarade sammanträde avslutat.

