
PROTOKOLL 1(15) 

Rådet för funktionshinderfrågor 
Sammanträdesdatum: 2014-09-15 

 

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

Beslutande och tjänstgörande ersättare 

Ordförande Rose-Marie Fihn, Kommunstyrelsen 
Ingrid Hellberg, Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden 
Carlos Trischler, Samhällsbyggnadsnämnden 
Gunilla Wallengren, DHR 
Monica Lindström, Reumatikerföreningen i Ale 
Ivar Nielsen, SRF 
Eva Borgede, FUB 
Bodil Westlund, Ale Demensförening 
Brita Karlsson, Anhörigföreningen Omtanken 

Närvarande ersättare 

Pia-Lotta Lagerlöf, DHR 
Gunborg Sebestyen, Reumatikerföreningen i Ale 
Doris Persson, FUB 
Bengt Larsson, Ale Demensförening 

Övriga deltagande 

Lisbeth Sjöström, Sekreterare 
Ulrika Johansson, Sekreterare 

Justeringens plats och tid 

Kommunhuset, Alafors    
 

Paragrafer:                   §§ 27 - 37                    

Underskrifter  

Sekreterare: 

Lisbeth Sjöström                 

Ordförande: 

Rose-Marie Fihn  

Justerande: 

Monica Lindström 
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RF § 27 
 

Inledning 

Ordföranden Rose-Marie Fihn hälsar samtliga ledamöter och ersättare välkomna till dagens 
sammanträde.                                                                                                                      
Hon riktar också ett stort TACK till DHR och övriga föreningar som på ett utmärkt sätt 
anordnade en Pröva-På-Dag för politiker. 
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RF § 28 
 

Upprop 

Sekreterare Lisbeth Sjöström genomför upprop. 
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RF § 29 
 

Justering 

Beslut 

1. Rådet för Funktionshinderfrågor beslutar utse Monica Lindström till att justera dagens    
      protokoll. 
_____ 
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RF § 30 
 

Föregående mötes protokoll 

Rådet gick igenom föregående möte protokoll från 2014-06-02. Svar saknades på frågor om 
Handelsplats Älvängen. Frågorna kommer att besvaras på sammanträdet den 2014-12-01. 

Beslut 

1. Rådet för Funktionshinderfrågor beslutar att notera informationen. 
_____ 
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RF § 31 
 

Beslut rörande ledsagning 

Rådet för funktionshinderfrågor upplever att beslut enligt LSS istället ges enligt SOL.                                   
Verksamhetschef Ebba Sjöstedt informerar om att detta berör biståndsenheten. 

Beslut 

1. Rådet för Funktionshinderfrågor beslutar att kalla företrädare för biståndsenheten till 
Rådets sammanträde 2014-12-01. 

_____ 
 
 



PROTOKOLL 9(15) 

Rådet för funktionshinderfrågor 
Sammanträdesdatum: 2014-09-15 

 
 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

   
RF § 32 
 

Förslag till ny politisk organisation från 2015 - Vad 
innebär detta för Rådet för funktionshinderfrågor? 

 

Rose-Marie Fihn informerar Rådet om det beslut som Kommunfullmäktige antog 2014-09-01. 

Beslut 

1.   Rådet för Funktionshinderfrågor beslutar att notera informationen. 
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RF § 33 
 

Information/Frågor från organisationerna 

Obesvarade frågor från föregående möte: 

 Får man avstå hygienpaketet? 
Svar: Ja man får avstå. Det ansvaret man då får är att allt det som finns på  
         listan alltid ska finnas hos vårdtagaren. 

 Hiss, bostadsanpassning, om den går sönder på helgen? 
Svar: Detta ska fungera helger, kvällar och röda dagar. 

 Fryst gelekost. 
Svar: Detta problem är löst. 

 Hur kan det komma sig att det kommer personer ut i hemtjänsten som inte kan städa? 
Svar: I omvårdnadsprogrammet ingår utbildning om städning. Det är krav på 
         undersköterskeutbildning vid fast anställning i Ale kommun. Däremot är det    
         svårt at garantera utbildningsnivån hos vikarier. 

 Kommer parkeringen vid Handelsplats Älvängen att byggas om? 
Svar: Diskussion med fastighetsägaren pågår. 

Nya frågor: 

 Adress till sjukgymnastiken i Älvängen är inte korrekt, vem vänder man sig till för att 
få den ändrad? 
Svar: Sjukgymnastiken är ej kommunal utan är ett enskilt företag. 
 

 Har det förändrats hur ofta man får klippt sin gräsmatta om man har yttre hemtjänst? 
Svar: Besvaras av Arbetsmarknadsenheten till 1/12. 
 

 Finns det speciella regler som talar om hur många som måste drabbas av 
matförgiftning i samband med ett café- eller restaurangbesök för att man ska kunna 
rapportera det till kommunen? Görs det stickprov från kommunens sida? 
Svar: Besvaras av kommunens livsmedelsenhet till  1/12. 
 

 Har det gjorts en utvärdering om förändringen ifrån rehabboende till rehab i hemmet? 
Har det gett någon kostnadsbesparing mot att vara på ett rehabboende? 
Svar: Besvaras av Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden till 1/12. 
 

 Hur ser kösituationen ut till dagvård respektive särskilt boende i kommunen? 
Svar: Besvaras av Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden till 1/12. 
 

 Hur gör man när man har behov av trappklättrare och har färdtjänst? Hur får man 
tillgång till trappklättrare? 
Svar: Besvaras av färdtjänsthandläggaren till 1/12. 
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 En person får inte ta med elscoter på färdtjänstresan? Hur är reglerna kring detta? 
Svar: Besvaras av färdtjänsthandläggaren till 1/12. 
 

 Trottoaren utmed hela Göteborgsvägen är en GCM-väg (gång,cykel- och moped). 
Detta innebär att även elmopeder får köra där. Dessa hörs inte och blir därför en fara 
för  synskadade/funktionshindrade. 
Svar: Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden till 1/12. 
 

 Enligt den nya vallagen ska alla ställen som är vallokal vara tillgänglighetsanpassade. 
Gunilla Wallengren påpekar att det anpassade valbåset i Hålanda var 15 cm lägre än 
vanligt men ändå för högt för en rullstolsbunden. Detta sänkta valbås fanns inte heller 
i alla kommunens vallokaler.                                                                                       
Det fanns heller inget valbås anpassat för synskadade utrustat med en dataskärm för 
synskadade. Detta behöver ses över inför framtida val! 
 

 Finns det pengar avsatta till nytt äldreboende i Älvängen?                                                       
Svar: Det är avsatt pengar till projektering. 

 

 Ska Madenskolan stängas? Om ja, var ska dessa elever få plats?                                       
Svar: Besvaras av utbildningsnämnden till 1/12. 

 

 Modell ÄBIC (äldres behov i centrum) berör detta även yngre med hemtjänst?                
Svar: Besvaras av Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden till 1/12. 

 

 Revidering av boendeutredning inom äldreomsorgen. Ska den även gå till Rådet för 
funktionshinderfrågor för yttrande?                                                                        
Svar: Besvaras av Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden till 1/12. 

Beslut 

1. Rådet för Funktionshinderfrågor beslutar att notera informationen. 
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RF § 34 
 

Nytt från kommunens nämnder 

 

Kommunstyrelsen                                                                                                                            
- Avsatt pengar för en ny skola i Älvängen- Kronogårdsskolan. 
- Medel avsatt för renovering av Nödingeskolan och Kyrkbyskolan. 
- Kommunen avsatt drygt 400 tkr för Ale Big Air. Ett event i Alebacken 28 februari. 
- Leader Göta Älv. Förmedlar EU-pengar till olika projekt. 
- KS ställt sig positiva till utredning om linbanor i Ale. 
- Svar på remiss angående utrymning av bostäder högre än två våningar. 
- Vindkraftsplan (vara eller inte vara). 

 
Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden 

- Revidering av vägledningsdokument inom LSS. 
- Rapportering av projektet Mat i äldreomsorgen. Nämnden har gett sektorn i uppdrag 

att fortsätta jobba med kvalitetshöjande åtgärder. Sektorn ska även höja kompetensen 
hos både undersköterskor och sjuksköterskor. Ska även utöka projektet till att omfatta 
maten som levereras hem. 

- Modell ÄBIC (äldres behov i centrum) införs inom Biståndsenheten. 
- Nytt avtal ska ingås med Dialoga-Kunskapscentrum för våld i nära relationer. 
- Öppna jämförelser inom LSS Funktionshinder. 
- Lägesrapport gällande trygghetslarm för personer i eget boende. Ett teknikskifte inom 

detta är på gång. 
- Revidering av boendeutredning inom äldreomsorgen. 
- Träffpunkten. 
- 17 personer får idag hemtjänst av extern utförare. 

 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ingen information. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ingen representant närvarande. 
 
Utbildningsnämnden 
Ingen representant närvarande. 

Beslut 

1. Rådet för Funktionshinderfrågor beslutar att notera informationen. 
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RF § 35 
 

Övriga frågor 

- Finns det behov av extra möte i Rådet för funktionshinderfrågor? 

Svar:  Efter diskussion kommer Rådet överens om att det är bättre att börja med tre                                                        
möten per halvår från och med januari 2015. 

- Fixarfrasse/fixartjänster i kommunen? 
Svar: Information om tjänsten Fixarfrasse finns på kommunens hemsida. 
 

- Bjuda in någon från samhällsbyggnad för information om bostadsanpassning och 
regler kring detta till nästa möte den 1 december. 
 

- Frågor om rehabilitering.                                                                                        
Svar: Bjuda in Ellinor Seth från Sektor Arbete, trygghet och omsorg till nästa möte  
         den 1 december. 
 

- Ett tack från Gunilla Wallengren till alla berörda på Prova På Dagen. Hon informerar 
om de reaktioner som hon fått från en del handlare. Ledstråket utmed 
Göteborgsvägen i Älvängen ligger inte på kommunal mark utan ledstråket ligger på 
affärernas mark och då kan de nyttja detta med att ställs ut saker utanför och ställa upp 
dörren. Vilket i sig gör det besvärligt för personer med funktionsnedsättning att 
promenera utanför affärerna.                                                                                         
En sammanställning av upplevelserna av Prova-På-Dagen kommer att redovisas på ett 
kommande möte. 

 
- Ett nytt reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst ska snart tas upp på GR:s 

styrelsemöte snart. Rådet arbetsgrupp är: Tyrone , Gunilla, och Rose-Marie. Vem ska 
ingå i gruppen istället för Tyrone?                                                                                  
Bjuda in Annika Friberg till nästa möte för att få information hur långt frågan har 
kommit: 

Beslut 

1. Rådet för Funktionshinderfrågor beslutar att notera informationen. 
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RF § 36 
 

Remiss: behov av boendeplatser inom 
Funktonshinder 

Rådet för funktionshinderfrågor lämnar följande kommentar till utredningen. 

Det finns en risk att det blir många personer i omlopp på boendet om de personer som även 
bor i satelitlägenheter ska få möjlighet att delta i gemensamhetsaktiviteterna på boendet. 
Alternativt eget gemensamhetsutrymme för de personer som bor i satelitlägenheter.     
Rymliga gemensamma utrymmen.                                                                                               
Vore bra om det fanns gott om förråd för de boende.                                                           
Rådet förutsätter att ytan 165 kvm är exklusive personal och förrådsutrymme. 

Bra om det som framkommer i IVO:s tillsyn som pågår inom funktionshinder lyfts och tas 
tillvara framöver. 

Beslut 

1. Rådet för Funktionshinderfrågor beslutar ställa sig positiva till utredningen av  
boendeplatser inom funktionshinder. 
 

2. Rådet för funktionshinderfrågor beslutar att ovanstående frågor beaktas i utredningen. 
_____ 
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RF § 37 
 

Avslutning 

Ordföranden Rose-Marie Fihn förklarar dagens möte avslutat. 

 

 


