PROTOKOLL
Organ: Kommunala funktionshinderrådet AU
Tid: Tisdagen den 22 augusti 2017, kl. 13:30-15:50
Plats: Mötesrummet i biblioteket, Kinna
Närvarande:
Lis-Britt Arvidsson, FUB, ledamot
Janåke Sjöquist, HSO, ledamot
Kicki Staffas, Neuro, ledamot
Lo Göthberg Larsson, ordförande
Birgitta Andersson, tf. vice ordförande
Per-Olof Hermansson, socialnämnden
Marita Johansson, SRF, ersättare
Irene Gunnarsson, RSMH, ersättare
Margit de Boer, sekreterare
Ärenden:
1. Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.
2. Val av justerare
Irene Gunnarsson väljs att justera dagens protokoll.
Justering sker den 29 augusti kl. 13:00 på kultur- och
fritidsförvaltningen.
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3. Fastställande av dagordning
Föreliggande dagordning godkänns med följande tillägg:
1. Irene anmäler fråga om tillgänglighetsvandring
med MBAB-arbetsgruppen
Janåke anmäler frågor som tagits upp i HSO:
2. Utvärdering av Tillgänglighetsdagen 2017

3. FUB:s förfrågan om möte med socialnämnden
angående samverkan i LSS-frågor
4. HSO:s förfrågan om möte med socialnämnden
angående syn- och hörselinstruktörer
5. Björkesbacka naturreservat
6. Ledarledd vattengymnastik på Kaskad
7. Uppsägning av HSO:s lokal
8. Ledsagarservice
9. Bidragsregler
10. Lo anmäler fråga om Hyltenäs kulle
Ärendena läggs till under punkt 6 - Övrigt.
Per-Olof anmäler fråga om strukturplan, som läggs till
under punkt 5 – Planering inför höstens sammanträden.
4. Färdtjänst
På KFR:s sammanträde i maj ställdes frågan hur
Svenljunga kommun sköter sin färdtjänst. Margit
rapporterar att Svenljunga kommun under 2016 har
tagit beslut om att inte förlänga avtalet med Västtrafik
på grund av omfattande klagomål. En egen upphandling
visade sig dock vara för dyr och för sårbar, vilket ledde
till beslutet att ett nytt avtal med Västtrafik ändå ska
upprättas.
Det lyfts från arbetsutskottet att Marks kommun skulle
kunna slå sig ihop med andra kommuner såsom
Svenljunga och Borås i färdtjänstfrågan. Detta då det
fortfarande kommer många klagomål till HSO om
färdtjänsten i Västtrafiks regi, även sedan det nya
avtalet började gälla den 1 juli. Bland annat körs
resenärer fortfarande till bankomat när kortläsaren i
bilen inte fungerar. Per-Olof efterfrågar en tydligare
struktur med numrering när HSO skickar in synpunkter
till kommunens politiker och tjänstemän så att det blir
lättare att hitta enskilda klagomål.
5. Planering inför höstens sammanträden
Sören Printz, enhetschef på socialförvaltningen,
kommer på sammanträde den 12 september och

berättar om kommunens arbete med LSS-boendet för
äldre på Malmsäter. På detta sammanträde vill Lo och
Margit också diskutera KFR:s reglemente, i synnerhet
möjligheten att skapa platser i rådet för
ungdomsrepresentanter.
Per-Olof föreslår ett dialogmöte med KFR om den
färdiga strukturplanen för personer med
funktionsnedsättning. Mötet blir den 26 september kl.
10:00 i Örestensrummet och underlag kommer att
skickas ut till rådet.
På KFR:s sammanträde den 5 december kommer Katri
Cimmerbeck och berättar om hur socialförvaltningen har
arbetat med resultaten från brukarenkäten år 2016. En
annan fråga som kan diskuteras på
decembersammanträde är färdtjänst.
6. Övrigt
1. Tillgänglighetsvandring med MBAB-arbetsgruppen
Förra året genomförde MBAB-arbetsgruppen en
tillgänglighetsvandring på Hedbo. Irene undrar hur
uppföljningen av resultaten ser ut. Kicki och Lis-Britt
berättar att de kan ta upp frågan på nästa möte med
arbetsgruppen men att de fortfarande väntar på
kallelsen. MBAB-arbetsgruppen önskar mer regelbundna
möten.
2.Utvärdering av Tillgänglighetsdagen 2017
HSO har haft utvärdering med Margit om
Tillgänglighetsdagen som ägde rum i Kinna den 16 maj.
Arbetsgruppen är nöjd med uppslutningen men ser att
bland annat marknadsföringen kan förbättras
ytterligare. HSO önskar också ett ökat deltagande av
kommunens tjänstemän.
3. FUB:s förfrågan om möte med socialnämnden
angående samverkan i LSS-frågor
FUB vill gärna ha ett möte för att bland annat diskutera
frågor om semester, bemötande, dokumentation, och
fritidsaktiviteter. Per-Olof återkommer med förslag på
datum och bjuder in Tommy Karlsryd.

4. HSO:s förfrågan om möte med socialnämnden
angående syn- och hörselinstruktörer
HSO har tillsammans med SRF och HRF skickat in ett
brev till socialnämnden med en förfrågan att diskutera
behovet av syn- och hörselinstruktörer i kommunen.
Per-Olof återkommer med förslag på datum för möte.
5. Björkesbacka naturreservat
Janåke har haft kontakt med Carl Fridberg som har
planer för att utveckla området vid Björkesbacka
naturreservat. Margit informerar att naturreservatet en
gång i tiden har tillgänglighetsanpassats, men att stigen
har blivit övervuxen och att reservatet ligger avsides
och drar få besökare. Kommunen har därför valt att
prioritera underhåll i ett annat naturreservat som sedan
tidigare har tillgänglighetsanpassats och ligger närmare
centralorten, nämligen Assbergs raviner. Den
tillgänglighetsanpassade stigen i Assbergs raviner har
nyligen försetts med nytt hårt underlag.
6. Ledarledd vattengymnastik på Kaskad
Medlemmar i flera olika handikappföreningar har varit
anmälda till ledarledd vattengymnastik på Kaskad.
Endast tio dagar innan start för hösten kom dock
besked att Kaskad inte längre kan tillhandahålla ledare
för vattengymnastik. Det lyfts från arbetsutskottet att
det är viktigt att verksamheten fungerar då möjligheten
att bada främjar den fysiska och psykiska hälsan. Det
framförs också att det är dyrt att betala för ledare. Lo
och Birgitta påpekar att nämnden ännu inte haft något
sammanträde eller sett delårsrapporten men att den
anledning som redovisats KFN:s presidium varför inte
kommunen kan bistå med ledare är en akut uppstådd
personalbrist.
7. Uppsägning av HSO:s lokal
Janåke berättar att det har uppstått förvirring kring vem
som har sagt upp andrahandshyresavtalet för HSO:s
lokal. Margit förtydligar att dialogen har förts med
kultur- och fritidsförvaltningen, men att socialchefen har
skrivit under uppsägningen eftersom ansvaret för bidrag
till handikappföreningar tidigare har legat på
socialförvaltningen. Det var också socialnämnden som
på den tiden upprättade avtalet med HSO om hyra av
lokalen på Strömbacken. HSO ser gärna att kommunen

tar ett samlat grepp om lokalfrågan och till exempel
låter handikappföreningarna använda dagcentraler, som
står tomma kvällstid.
8. Ledsagarservice
HSO redovisar för hur en brukare som har beviljats tre
timmar ledsagning per vecka inte har fått lov att samla
ihop dem till tolv timmar i månaden och använda efter
eget behov, utan har varit tvungen att hålla sig till
exakt tre timmar per vecka. Även i samband med
fritidsaktiviteter på LSS-boenden behövs mer flexibilitet
och hänsyn till brukarnas individuella intressen. I
samband med prövning av olika LSS-insatser
rapporterar HSO ett hotfullt bemötande av personal på
socialförvaltningen. Per-Olof tar med sig dessa frågor,
som också kommer att diskuteras på träff med FUB.
9. Bidragsregler
HSO efterfrågar en lägesrapport i frågan om
bidragsutredningen. Lo informerar att kultur- och
fritidsnämnden har tagit beslut om nya bidragsregler,
som börjar gälla från och med 1 januari 2018.
Föreningarna kommer att få information på nästa
Föreningsring. I det nya bidragssystemet kan föreningar
söka bidrag för aktiviteter som riktar sig till äldre eller
personer med funktionsnedsättning. Till en aktivitet
räknas allt från gymnastik till olika former av
organiserad social samvaro. Närvarolistor bör finnas
som underlag. Lis-Britt påpekar att FUB inte alltid kan
skriva deltagarnas personnummer på närvarolistor. Det
kommer också att finnas möjlighet att söka grundbidrag
för att täcka administrativa kostnader samt lokalbidrag.
10. Hyltenäs kulle
KFR har tidigare fått information om att kultur- och
fritidsnämnden har tagit beslut om att Hyltenäs kulle
ska tillgänglighetsanpassas under 2017. Lo berättar att
kultur- och fritidsnämndens beslut har ifrågasatts under
presidiedialog, då de medel som var tänkta att
användas till anpassningen från början var öronmärkta
till både föreningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder.
Kultur- och fritidsnämnden har lämnat en förfrågan till
kommunfullmäktige om att använda dessa medel till
egna projekt och väntar på besked. Det är osäkert om
en anpassning kan ske i år.

7. Nästa möte
Nästa KFR sammanträde är den 12 september kl.
13:30. Dialogmöte om socialnämndens strukturplan är
den 26 september kl. 10:00. Årets sista KFR
sammanträde är den 5 december kl. 13:30. Alla möten
äger rum i Örestensrummet, kommunhuset i Kinna.
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