
PROTOKOLL 1(14) 

Rådet för funktionshinderfrågor 
Sammanträdesdatum: 2014-03-03 

 

Plats och tid Hövdingasalen, Nödinge, kl 13:00 - 16:00 

Beslutande och tjänstgörande ersättare 

Ordförande Rose-Marie Fihn, Kommunstyrelsen 
Ingrid Hellberg, Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden 
Isabel Korn, Kultur- och fritidsnämnden 
Elena Fridfelt, Utbildningsnämnden 
Gunilla Wallengren, DHR 
Monica Lindström, Reumatikerföreningen i Ale 
Ivar Nielsen, SRF 
Eva Borgede, FUB 
Bengt Larsson, Ale Demensförening 
Brita Karlsson, Anhörigföreningen Omtanken 

Närvarande ersättare 

Jean Altun, Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden 
Eje Engstrand, Kultur- och fritidsnämnden 
Pia-Lotta Lagerlöf, DHR 
Gunborg Sebestyen, Reumatikerföreningen i Ale 
Doris Persson, FUB 

Övriga deltagande       Linda Brügge, Sektor arbetsmarknad och trygghet 

Lisbeth Sjöström, Sekreterare 
 

Justeringens plats och tid 

Kommunhuset, Alafors  2014-04-08 

Paragrafer:                    §§ 8 -16 

Underskrifter  

Sekreterare: 

Lisbeth Sjöström  

Ordförande: 

Rose-Marie Fihn  

Justerande: 

                                           Brita Karlsson  
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Rådet för funktionshinderfrågor 

Sammanträdesdatum 2014-03-03 

Datum för anslags uppsättande 2014-04-08 

Datum för anslags nedtagande 2014-04-29  

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Alafors 

Underskrift  

 Lisbeth Sjöström 
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RF § 8 
 

Inledning 

Ordföranden Rose-Marie Fihn hälsar samtliga ledamöter och ersättare välkomna till dagens 
sammanträde. 
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RF § 9 
 

Upprop 

Sekreterare Lisbeth Sjöström genomför upprop. 
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RF § 10 
 

Justering 

Beslut 

1. Rådet för Funktionshinderfrågor beslutar utse Brita Karlsson till att justera dagens   
protokoll. 

      _____ 
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RF § 11 
 

Kollektivavtal och försäkringar inom LOV 

Linda Brügge, tillsynsansvarig för social omsorg, informerar i ärendet. 

LOV  
- Villkoren är lika för externa som interna aktörer. 
- De första företagen godkändes under 2013. Hittills är 5 st externa aktörer godkända. 
- Kommunen är skyldig att informerar om de olika alternativen 
- Om man ej gör ett aktivt val så utses en aktör som kan vara extern eller kommunal. 
- De privata aktörerna har fått välja i vilken del av kommunen de vill arbeta. 
- De privata aktörerna arbetar endast dagtid 06:30 -21:30. Övriga tider arbetar 

kommunens nattpatrull. 
- Konkurrensverket har tillsynsansvar. 
- Det går alltid att ändra på ett gjort val. 

 
Kollektivavtal: 

- Det är ej tillåtet att ställa krav på kollektivavtal, detta är prövat i domstol. 
- För Ale kommuns del är det beslutat att svensk arbetsrättslig lag ska följas. 

Kollektivavtal eller motsvarande försäkringar ska uppvisas. 
 
Ansvarsförsäkring: 

- Utföraren ska visa upp bevis på gällande ansvarsförsäkring. Detta försäkringsbevis ska 
kunna visas upp när som helst. 

Beslut 

1. Rådet för Funktionshinderfrågor beslutar att notera informationen. 
_____ 
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RF § 12 
 

Föregående mötes protokoll 

Föregående protokoll, från extra insatt möte 2014-01-20, delades ut på dagens möte. Inga 
synpunkter framkom. 

Beslut 

1. Rådet för Funktionshinderfrågor beslutar att notera informationen. 
 
 
 



PROTOKOLL 9(14) 

Rådet för funktionshinderfrågor 
Sammanträdesdatum: 2014-03-03 

 
 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

   
RF § 13 
 

Nytt från kommunens nämnder 

Kommunstyrelsen 

- Ale kommun har inrättad ett näringslivsråd samt stigit i rankingen från näringslivet. 
- En motion har inkommit från Sverigedemokraterna om att förbjuda tiggeri i Ale 

kommun. Motionen avslogs. 
- Ale behöver en campingplats. Utreda lämpligt läge vid Vikingagården. 
- Ett markanvisningsavtal är tecknat som innebär 100 nya bostäder på ”gymnasiekullen” 

i Nödinge. 
- Björn Järbur är ny kommunchef i Ale kommun från 2014-01-15. 
- Himlaskolans högstadium avvecklas. 
- Samarbetsavtal tecknat för utveckling av centrala Nödinge. Parterna i avtalet är 

 Ale kommun, AB Alebyggen, Balder Ale Torg samt Ale Exploatering AB. 
- Särskild satsning på Arbetsmarknadsenheten 2014 på totalt 2 000 Tkr. Fördelas så här: 

Feriearbete 875 Tkr, unga i jobb anställningar 435 Tkr, ny föreningspool 450 Tkr samt 
trygghetsvärdar på pendeltågen 240 Tkr. 

 
     Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden 
 

- Arbetsutskottet har haft besök av personligt ombud för psykiska 
funktionsnedsättningar. Detta för råd och stöd samt kartläggning av insatser. 

- Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) har lämnat patientsäkerhetsberättelse för 
2013. 

- Under 2013 har det skett utbildning av omsorgspersonal. 
- Under 2013 har det blivit en bättring av den palliativa vården. 
- Revidering av policy för våld i nära relationer. 
- Ungdomsmottagningen i Ale har besökt ett LSS-boende. 
- Alla sjuksköterskor inom hemsjukvården finns nu på Vikadamm. 
- Backavik har öppnat de sista lägenheterna. 
- Älvbaren har öppnat på Bohus Servicehus. 
- Nämnden har tilldelats 450 Tkr för kartläggning av arbetslösa ungdomar. 
- De äldres mat på boenden ska undersökas. Ev. kommer det fler tillagningskök. 
- Näridrottsplats för funktionshindrade beslutad. 
- Trygghetsboende i Älvängen. 
- SSPF=  samarbete mellan Socialtjänst, Skola, Polis och Fritid. 
- Svårt att hitta till Ungdomsmottagningen samt att det upplevs utpekande att gå dit. 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 

- En biblioteksutredning på gång med förslag om ett folkbibliotek i Älvängens Centrum. 
Viktigt att Rådet för funktionshinderfrågor finns med i denna diskussion. 
Skolbiblioteket föreslås ligga kvar på Aroseniusskolan. 

- 800 Tkr att dela ut till föreningar för investeringar. 
- Ett föreningsråd för alla föreningar är startat. 

 
Utbildningsnämnden 
 

- Satsning på: 
Att öka resultaten för att fler elever ska lämna skolan med godkända betyg. 
Att bli bättre på att följa upp genom systematiskt kvalitetsarbete. 

- Att det på varje skola ska finnas ett skolråd. 
- Ett stor renovering kommer att göras på Himlaskolan. 

Beslut 

1. Rådet för Funktionshinderfrågor beslutar att notera informationen. 
_____ 
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RF § 14 
 

Information/Frågor från organisationerna 

 Vägskylt saknas fortfarande vid vägen vid Aktivitetshuset i Älvängen. 
Svar: Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden 2/6. 
 

 Gunilla Wallengren anser att det bästa kanske är att DHR tar hand om planeringen av 
Prova på dagen. 
Svar: OK DHR kommer med ett datum, troligtvis en fredag. 
 

 Mycket svårt att få kontakt med färdtjänsthandläggaren. Detta måste ses över! 
Svar: Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden 2/6. 
 

 Man saknar svar kring frågor om Färdtjänst –Riksfärdtjänst. 
Svar: Man inväntar harmoniseringsförslaget. Rådet skickar en påtryckning till  
         kommunstyrelsen. 
 

 Olika beslut gällande ledsagning beroende om man har fått beslut via SOL eller LSS. 
Vid restaurangbesök:  
SOL= får hjälp med att ta mat samt betala därefter lämnar ledsagaren. 
LSS = ledsagaren hjälper dig och är med under hela besöket. 
Vid biobesök: 
SOL= får hjälp in på bion därefter lämnar ledsagaren. 
LSS = ledsagaren hjälper dig och är med under hela besöket. 
Svar: Besvaras av Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden  2/6. 
 

 Parkeringen lutar fortfarande lika mycket vid Älvängens Handelsplats. 
Svar: Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden 2/6. 
 

 Underligt att inte brandlarmet hörs i alla lokaler vid Älvängens Handelsplats. 
Svar: Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden 2/6 
 

 Vissa affärer vid Älvängens Handelsplats har ej automatiska dörröppnare.  
Svar: Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden 2/6 
 

 Svårt att få tillgång till lokaler t ex i Älvängen. 
Svar: Aktivitetslokalen bokas via kommunens växel. Alla andra lokaler bokas numera  
         via fritidskontoret. 
 

 Kan man lita på hemtjänstpersonalen när man larmar och är väldigt dålig? 
Svar: Viktigt att hemtjänstpersonal stannar kvar tills ambulans kommer. 
 
 
 



PROTOKOLL 12(14) 

Rådet för funktionshinderfrågor 
Sammanträdesdatum: 2014-03-03 

 
 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

 Har Ale kommun serviceavtal under helger vad det gäller hissar in –och utomhus? 
Svar: Vad gäller hissar som är installerade i samband med bostadsanpassning så har  
         samtliga mottagare fått ett telefonnummer att ringa när som helst under dygnet. 
         Vad gäller övriga hissar på boenden så besvaras detta av 
         Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2/6. 
 

 Hur går det med brukarråden inom Ale kommun? Det fanns ett löfte om att de skulle 
komma igång 1 januari 2014. 
Svar: Besvaras av omsorg- och arbetsmarknadsnämnden 2/6. 
 

 Färdtjänsttaxorna höjdes 5 januari 2014. Informationen var mycket bristfällig. 
Kommande höjningar och taxor ska tydligt informeras i loklpressen samt på 
kommunens hemsida i god tid. 
Svar: Annons var i efterhand  i Alekuriren. Nattaxan saknades dock. 
 

 Allmän reaktion att politikerna ska bli mer aktiva i tjänstemännens arbete. 
Svar: Ta med de frågor som är väldigt aktuella för Rådet. Vid viktiga frågor om hur  
          Rådet ställer sig kontaktas referensgruppen via Gunilla Wallengren.  
          gunilla.wallengren@telia.com 

Beslut 

1. Rådet för Funktionshinderfrågor beslutar att notera informationen. 
_____ 
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RF § 15 
 

Övriga frågor 

1. Dagliga verksamhetsresor har upphört. Ale Taxi har mist detta uppdrag. 
Svar: Arbetsmarknadsenheten (AME) sköter detta gratis. 
 

2. Rådet för funktionshinderfrågor önskar se det ekonomiska underlaget som låg till 
grund för beslutet om den personliga assistansen. 
Svar: Besvaras av Omsorg-och arbetsmarknadsnämnden 2/6. 
 

3. Handelsplats Älvängen, vissa av butikerna saknar automatiska dörröppnare. 
Svar: Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden 2/6 
 

4. Mc Donalds i Nödinge saknar automatiska dörröppnare. 
 

5. Rose-Marie Fihn samt Eje Engstrand informerar om lagförslag från 
integrationsminister Erik Ullenhag. Förslaget går i korthet ut på att bristande 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska vara diskriminering. 
Lagförslaget ska nu behandlas av lagrådet innan regeringen lägger en proposition till 
riksdagen. Den nya lagen är planerad att träda i kraft den 1 januari 2015. 
 

6. Föreningen för utvecklingsstörda barn (FUB) informerar om Downs syndromdagen 
19/3.  Där kommer man bl.a diskutera försäkringar. 
 

7. Ska rådet för funktionshinderfrågor ha sex ordinarie möten per år i stället för fyra som 
idag? Vi tar upp frågan på nästa möte 2/6. 

 
8. Jan A. Pressfeldt, samhällsbyggnadsnämndens ordförande bjuds in till nästa möte med 

rådet för funktionshinderfrågor.    

Beslut 

1. Rådet för Funktionshinderfrågor beslutar att notera informationen. 
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RF § 16 
 

Avslutning 

Ordföranden Rose-Marie Fihn förklarar dagens möte avslutat. 

 

 


