
PROTOKOLL 1(17) 

Rådet för funktionshinderfrågor 
Sammanträdesdatum: 2014-06-02 

 

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 
Eje Engstrand, Kultur- och fritidsnämnden 
Elena Fridfelt, Utbildningsnämnden 
Gunilla Wallengren, DHR 
Monica Lindström, Reumatikerföreningen i Ale 
Ivar Nielsen, SRF 
Eva Borgede, FUB 
Bodil Westlund, Ale Demensförening 
Brita Karlsson, Anhörigföreningen Omtanken 

Närvarande ersättare 

Jean Altun, Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden 
Sven Engdahl, Samhällsbyggnadsnämnden 
Pia-Lotta Lagerlöf, DHR 
Gunborg Sebestyen, Reumatikerföreningen i Ale 
Eva Carlbrand, SRF 
Doris Persson, FUB 

Övriga deltagande 

Lisbeth Sjöström, Sekreterare 

Justeringens plats och tid 

Kommunhuset, Alafors    

Paragrafer:                    §§ 17 - 26 

Underskrifter  

Sekreterare: 

Lisbeth Sjöström  

Ordförande: 

Rose-Marie Fihn  

Justerande: 

                                           Monica Lindström 
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ANSLAG/BEVIS 
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Organ Rådet för funktionshinderfrågor 
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Datum för anslags nedtagande 2014-07-25 
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Underskrift  

 Lisbeth Sjöström 
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RF § 17 
 

Inledning 

Ordföranden Rose-Marie Fihn hälsar samtliga ledamöter och ersättare välkomna till dagens 
sammanträde. 
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RF § 18 
 

Upprop 

Sekreterare Lisbeth Sjöström genomför upprop. 
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RF § 19 
 

Justering 

Beslut 

1. Rådet för Funktionshinderfrågor beslutar utse Monica Lindström till att justera dagens  
protokoll. 

      _____ 
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RF § 20 
 

Föregående mötes protokoll 

Rådet gick igenom föregående mötes protokoll från 2014-03-03. Inga synpunkter framkom.  

Beslut 

1.   Rådet för Funktionshinderfrågor beslutar att notera informationen. 
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RF § 21 
 

Presentation av ny ledamot från 
samhällsbyggnadsnämnden 

Presentation av Carlos Trischler (MP) ny ledamot av Rådet för funktionshinderfrågor från 
samhällsbyggnadsnämnden. Ordföranden Rose-Marie Fihn hälsade honom välkommen samt 
att Rådet gjorde ”laget runt” för att presentera sig. 

Beslut 

1.   Rådet för Funktionshinderfrågor beslutar att notera informationen. 
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RF § 22 
 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A. 
Pressfeldt svarar på tidigare ställda frågor inom 
samhällsbyggnadsnämndens område. 

 Det finns ingen belysning från nya hållplatsen i Alafors och fram till Ledethallen? 
            Svar: Åtgärdat april 2013.  
 

 Hög kant när man kör in i rondell efter avfart från E 45 mot Skepplanda. Personer med 
ryggproblem har svårt att åka bil över denna kant då det slår i ryggen när man 
transporteras samt att risken för skador på bilen är stor. 

           Svar: Toppen, dvs det övre skiktet, lades nu i våras så problemet bör vara    
                     åtgärdat.  

 Hög kant när man kör in i rondell från nya lokalvägen från Älvängens centrum  
( rondell vid avfart från E45:an Älvängen södra) Personer med ryggproblem har svårt 
att åka bil över denna kant då det slår i ryggen när man transporteras samt att risken för 
skador på bilen är stor. 

            Svar: Toppen, dvs det övre skiktet, lades nu i våras så problemet bör vara  
                     åtgärdat.  

 Det är höga kanter vid parkeringen vid Svenheimers och Apoteket i Nödinge är det 
höga kanter för att ta sig in och ut när man transporteras med bil. Personer med 
ryggproblem har svårt att åka bil över denna kant då det slår i ryggen när man 
transporteras samt att risken för skador på bilen är stor. 

            Svar: Den tidigare befintliga låga (4 cm) kantsten vid infarten till parkeringen  
                     är borttagen i samband med ett annat arbete. Använder man denna tänkta  
                     in- och utfart finns inga besvärande kanter alls i körbanan.  
 

 Det behövs en skylt vid infarten till Aktivitetshuset i Älvängen så bland annat taxibilar 
hittar rätt. 

            Svar: Om jag förstår rätt så är önskemålet en skylt på stolpar vid infarten från  
                     rondellen det som efterfrågas. Det finns idag en skylt på huset, på gaveln  
                     mot rondellen. Att ha rätt gatuadress som information till taxichauffören   
                     är det säkraste sättet att komma rätt eftersom alla taxibilar idag jobbar   
                     med GPS eller liknande system. Vi kan omöjligt skylta mer när andra  
                     ”hjälpmedel” redan finns. Dessutom finns ju både Hemtjänst och  
                     Dagverksamhet i samma hus och utan skylt. Nej, bedömningen är att  
                     skylten på huset samt rätt gatuadress till chauffören räcker  
                    (Svar från Ann-Sofie Borg, verksamhetschef för äldreomsorgen) 
 

 Belysningen utanför Aktivitetshuset i Älvängen är mycket dålig och mörkare tider är på 
väg. Vad görs åt detta? 

           Svar: Det finns gott om belysningspunkter både på parkeringsplats och på  
                     husets fasad.  
          Rådet för funktionshinderfrågor svarar att de önskar en starkare belysning. 
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 Skepplanda simhall: Det är smutsigt i bassängen. Detta är ett problem och rengöringen av 
bassängen måste förbättras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Svar: Verksamhet Miljö har tillsynsansvaret över Skepplanda simhall. Verksamhet 
          Miljö kommer att kontakta simhallen angående klagomålet under vecka 21 då 
          ansvarig badmästare är tillbaka från semester. Om problemet fortfarande  
          kvarstår vill vi att Rådet för funktionshinderfrågor kontaktar oss på verksamhet  
          Miljö. Vi vill då också ha mer specifik information om problemet. (Svar från  
          Anna-Karin Olsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, på telefon 0303-37 11 32.) 

 
Tillgängligheten Handelsplats Älvängen 

1. Det är rökning tillåten under taket på hela byggnaden på grund av att de har placerat  
            papperskorgar med askkopp samt en skylt med brinnande cigarett längst in mot    
            väggen under taket, detta även precis utanför vårdcentralen. Kommunens tjänstemän 
            måste ha missat den placeringen vid granskning av ritningarna. Dessutom är det enligt 
            Västra Götalandsregionens regler rökförbud inom 30 m från entré vid  
            sjukvårdsinrättning. 
       Svar: Askkoppar och sopkorgar återfinns i en gemensam enhet, då det stora  
                besökarantalet visat att nu monterade sopkorgar ej innehar tillräcklig volym  
                kommer dessa på vissa platser att bytas ut. I samband med detta framför jag  
                dina åsikter kring askkoppar. ( Svar från f.d SEFA nu SERNEKE) 
 

2. Lutningen på parkeringarna vid affärerna gör det svårt för personer med lägre styrka att 
hålla kvar kundvagnarna. 

           Svar: Parkeringens utförande beror på att Ale kommun vid byggandet av den 
                    nya lokalgatan ville undvika kostnad för lättfyllnad och därför placerades  
                    vägen för lågt i förhållande till befintlig bebyggelse. Byggherren har lagt   
                    ner stora summor på kompensationsgrundläggning så att förhållandet  
                    med parkeringens lutning skall utföras så användarvänlig som möjlig men  
                     ytterligare åtgärder är inte möjliga. 
           Rådet för funktionshinderfrågor anser att parkeringen bör byggas om. 
 

3. Ljudvolymen i hissen är för låg, man hör inte. ( Svar från f.d SEFA nu SERNEKE) 
            Svar: Vet inte vilken hiss som avses men samtliga hissar är besiktigade av  
                     kontrollorgan samt hissbesiktningsman, finns anmärkningar på detta får  
                     aktuell hyresgäst framföra det till fastighetsägaren (byggherren)  
                    ( Svar från f.d SEFA nu SERNEKE) 
 

4. Underligt att inte brandlarmet höra i alla lokaler vid Älvängens Handelsplats.                           
Svar: Sektor samhällsbyggnad har av brandsakskunnig fått intyg på att det ska  
         fungera. Interimistiskt slutbesked är utfärdat.( Svar från Bengt Wassenius) 
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5. Vissa av affärerna vid Älvängens Handelsplats har ej automatiska dörröppnare. 

Svar: Frågan /Problemet är känt av sektor samhällsbyggnad. En skrivelse är  
         skickad till kontrollansvarig som svarar så här: Eftersom det inte finns ett  
         SKALL-krav monteras inga dörröppningsautomatiker på slagdörrar om  
         inte hyresgästen ställer kravet. ( Svar från Bengt Wassenius) 
Gunilla Wallengren, vice ordförande i Rådet för funktionshinderfrågor, kommer  
att översända en dom avseende automatiska dörröppnare till Jan A. Pressfeldt  
som lovar att utreda frågan vidare. 

 

 Mycket svårt att få kontakt med färdtjänsthandläggaren. Detta måste ses över! 
            Svar: Vi har endast 1 handläggare på färdtjänst/riksfärdtjänst. Telefontiden är  
                     månd, onsd o torsd 10:00-11:30. Sedan mitten av februari har vi en extra  
                     resurs som bemannar denna telefon som stöd till handläggaren.  
                     (Svar från Rune Strömberg) 
            Jan A. Pressfeldt återkommer till Rådet för funktionshinder i denna fråga. 

Beslut 

1. Rådet för Funktionshinderfrågor beslutar att notera informationen. 
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RF § 23 
 

Information/Frågor från organisationerna 

 Färdtjänst/Riksfärdtjänstutredningen saknas fortfarande. Skulle varit klar 2013-12-31. 
Svar: GR (Göteborgsregionen) har berett ett gemensamt förslag som under sommaren    
         skickas ut till medlemskommunerna på remiss. 

 Klagomål på att Färdtjänsten hamnar i Estland. Funderingar har kommit upp på om 
de förstår ordet trappklättrare, detta på grund av att en passagerare haft en i nacken 
under färd. 
Svar: Ordföranden Rose-Marie Fihn svarar att alla i Rådet måste trycka på via  
         färdtjänsthandläggaren. 
 

 Hur få en permobil/trehjuling på tåg? Vikten är så hög att personen inte kan komma 
upp på tåget med den. Trots detta hänvisas personen av färdtjänsthandläggaren till att 
åka tåg. Hur stämmer detta med kommunens regler? 
Svar: Det har blivit sämre med färdtjänsten trots att reglementet är detsamma. Rådet 
         för funktionshinderfrågor anser att handläggning av färdtjänst bör finnas under  
         Kommunstyrelsen. 
 

 Taxikurir har ej längre avtal i Kungälv på grund av många olyckstillbud- går det att 
stoppa dem via Västtrafik? 
Svar: Viktigt att klaga till Västtrafik. Det går ej att klaga på en upphandling. 
 

 Beslut angående ledsagning? 
Svar: Bjuda in Ebba Sjöstedt till Rådet sammanträde 2014-09-15. 
 

 Aktivitetshuset i Älvängen är svårt att boka samt information om var och hur man 
hämtar nyckel har inte kommit ut till berörda. 
Svar: Avvakta med denna fråga. 
 

 På grund av artikel i Alekuriren så undrar vi hur det blir med Aktivitetshuset i 
Älvängen. Artikeln har skapat stor oro. 
Svar: Jan A. Pressfeldt, samhällsbyggnadsnämnden, svarar att detta endast är på  
         projekteringsstadiet men det är tänkt att Aktivitetshuset ska finnas på  
         bottenvåningen som förut. 
 

 Får man avstå från hygienpaketet när man bor på särskilt boende/servicehus? 
Svar: Besvaras av Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden 15/9. 
 

 Bostadsanpassning – Blivit svårare? Hiss i privathus till exempel. 
Svar: Regelverket som tidigare, ej ändrat. 
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 Hiss, beviljad via bostadsanpassning, går sönder på en helg. Går det via kommunens 
avtal att få hjälp?  
Svar: Besvaras av Samhällsbyggnadsnämnden 15/9. 
 

 Fryst gelékost, som ges till personer som inte längre kan äta själva, tas ut för sent från 
centralköket vilket medför att personen inte kan få någon mat i sig vid matdags. Är 
maten för kall så kan den fastna i strupen och kväva personen eftersom sväljreflex 
saknas 
Svar: Besvaras av Utbildningsnämnden 15/9. 
 

 Rådet saknar ritningar att granska för byggnation/ombyggnation av skolor.              
Svar: Elena Fridfelt, Utbildningsnämnden ordnar detta till 15/9. 
 

 Hur kontrolleras utbildning och kunskap för de som anställs inom hemtjänsten. Hur 
får de t. ex reda på hur de ska städa. Frågan ställs på grund av inträffade händelser. 
Svar:  Detta är beklagansvärt och frågan besvaras av Omsorg- och  
           arbetsmarknadsnämnden 15/9. 
 

 Personlig assistans – Har det blivit neddragningar i kommunen? 
Svar: Besvaras av Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden 15/9. 
 

 Resecentrum i Älvängen stänger kl 18:00 vardagar och 16:00 lördag och söndag. Detta 
är katastrof för personer med vissa funktionshinder. Toaletten måste vara tillgänglig 
för personer med inkontinens. Går det inte att anställa en vakt och en ungdomsledare 
istället för att stänga. Det borde dessutom bli billigare för alla. 
Svar: Detta är en fråga för Västtrafik och sänds därför vidare till Annika Friberg. 
 

 Finns det Hospiceplatser i kommunen? Finns det någonstans som vi kan söka i 
närområdet? Det är viktigt att vi kan söka själva, går det? 
Svar: Man söker via kommunens biståndshandläggare. I hemmet kan palliativ vård  
          ges. I närområdet finns Bräcke Diakonigård. 

Beslut 

1. Rådet för Funktionshinderfrågor beslutar att notera informationen. 
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RF § 24 
 

Nytt från kommunens nämnder 

Kommunstyrelsen 
- Kommunstyrelsen har tagit över frågan om turism. 
- Årsredovisningen för Ale kommun 2013 klar. Visar ett positivt resultat på 34,5 milj. 
- Ekonomisk uppföljningsrapport 1 2014: Utbildningsnämnden visar negativt resultat, 

övriga nämnder positivt. 
- Det finns planer på en campingplats i Ale. 
- Ale gymnasium är namnändrat till Ale Kulturrum. 
- Ett Bostadsförsörjningsprogram för Ale är antaget. 
- Säkra Ridvägar har ansökt om kommunal borgen på 1.450.000:- 
- Kraftledningarna vid Alebacken ska grävas ner. 

Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden 
- Brukarenkät från Socialstyrelsen genomförd i Ale med en svarsfrekvens på 74%. För 

att läsa enkäten fråga för fråga  så följer här adressen. 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-11-4 

- Det har skett en revidering av vägledningsdokumentet inom LSS. 
- Kristina Pettersson startat upp Älvängen-Skepplanda brukarråd. 
- Äldreomsorgen och brukarråden har kommit fram till: 
1. Nuvarande avtal med pensionärsföreningarna rörande Café och möteslokaler sägs 

upp. 
2. Förhandling påbörjas med berörda i syfte att få klart med nya avtal. 
3. Starta en kommunövergripande översyn för hur lokaler bokas. 

Kultur- och fritidsnämnden 
- Ale gymnasium heter numera Ale Kulturrum. 
- Spontanidrottsplats i Nödinge är färdigställd och invigs i dagarna. 
- Spontanidrottsplats i Älvängen blir färdig under sommaren. 
- Det arbetas även med en Naturlekplats i Nödinge. 

Utbildningsnämnden 
- Nämnden fått ett ekonomiskt tillskott om 10,5 milj för 2014. 
- Eva Lejdbrandt är ny sektorchef för  Utbildning, kultur- och fritid. Eva kommer från 

Lilla Edets kommun.  
- Ett förbättringsarbete påbörjat med lärare och rektorer i tvärfunktionella 

fokusgrupper.  Arbetet ska vara klart för presentation under juni månad. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
- Ledetvägen i Alafors kommer via en ändring av detaljplanen att bli kommunal 

väg. 
- Handelsplats Älvängen: Länsstyrelsen avgör om det behövs skydd/plank mot 

motorvägen. 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-11-4
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Beslut 

1. Rådet för Funktionshinderfrågor beslutar att notera informationen. 
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RF § 25 
 

Övriga frågor 

 Gunilla Wallengren informerar om att en liten grupp ska arbeta med frågor kring 
personlig assistans. Synpunkter och frågor rapporteras till henne. 

 Pröva-på-dagen- Väldigt aktuellt innan valet. 

 Rådet vill bjuda in Ebba Sjöstedt till samtliga möten då det är mycket frågor. 

 Fundera på tills nästa möte 15/9 om Rådet ska ha fler/tätare möten. 

Beslut 

1.    Rådet för Funktionshinderfrågor beslutar att notera informationen. 
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RF § 26 
 

Avslutning 

Ordföranden Rose-Marie Fihn förklarar mötet avslutat och önskar alla 

EN TREVLIG SOMMAR! 

 

 

 

 

 

 


