PROTOKOLL
Organ: Kommunala funktionshinderrådet AU
Tid: Tisdagen den 7 februari 2017, kl. 13:30-15:00
Plats: Mötesrummet i biblioteket, Kinna
Närvarande:
Janåke Sjöquist, HSO, ledamot
Kicki Staffas, Neuro, ledamot
Lis-Britt Arvidsson, FUB, ledamot
Lo Göthberg Larsson, ordförande
Marita Johansson, SRF, ersättare
Irene Gunnarsson, RSMH, ersättare
Margit de Boer, sekreterare
Ärenden:
1. Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.
2. Val av justerare
Kicki Staffas väljs att justera dagens protokoll. Justering
sker den 14 februari kl. 13:30 på kultur- och
fritidsförvaltningen.
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3. Fastställande av dagordning
Föreliggande dagordning godkänns med följande tillägg:
o Margit anmäler ärende om ett förtydligande av
information vad gäller färdtjänstavtalet
o Kicki anmäler ärende om HSO:s lokal
o Kicki anmäler ärende om heminstruktörer
Ärendena läggs till under punkt 7 - Övrigt.

4. Planering inför vårens sammanträden
På sammanträde den 28 februari bjuds
Försäkringskassan in för att berätta om olika former av
bidrag och ersättningar. Vi bjuder även in personal på
SOC för information om brukarundersökningen som år
2016 utfördes med ny metod.
Margit föreslår att KFR ska få information om enkelt
avhjälpta hinder och relevant informationsmaterial. Det
kan eventuellt presenteras på sammanträde i maj.
Irene framför att de boende bör vara med när MBABarbetsgruppen har tillgänglighetsvandringar på
bostadsområden. Margit och Lo påpekar att fokus bör
ligga på att få MBAB-arbetsgruppen att fungera.
Gruppen behöver skapa rutiner för mötena och träffas
regelbundet.
5. Utbildningsdag
Enligt KFR:s reglemente ska rådet erhålla utbildning
motsvarande minst en halvdag per år.
KFR bjuds in till kurs om funktionshinderrörelsens villkor
för inflytande. Datum: 10 mars 2017 kl. 09:30-12:00.
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg.
Utvärdering av höstens utbildning i mänskliga
rättigheter för kommunanställda och förtroendevalda
visar dessutom att fortbildning efterfrågas inom följande
ämnen: tillgänglighet, mänskliga rättigheter, psykisk
ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
6. Tillgänglighetsdag 2017
Tillgänglighetsdagen äger rum den 16 maj kl 13.0017:00 på Mor Kerstins Torg i Kinna. Från kl 18:00
planeras politikerdebatt i Kinnaborgssalen. Inbjudan
kommer att skickas ut till politiker inom kort. I år
kommer elever som går restaurangprogrammet på
gymnasiesärskolan att servera fika på torget. Vi bjuder
även in snickeriverksamhet inom daglig verksamhet,
vårdelever, grundskoleelever och idrottsföreningar.

7. Övrigt
o Margit förtydligar information som KFR fick på
sammanträde den 6 december 2016 om
färdtjänstavtalet. Kommunens avtal med
Västtrafik kommer gälla från och med 1 juli 2017
som planerat. Västtrafiks eget avtal med
taxibolagen har dock blivit försenat och kommer
gälla först 1 juni 2018. Det innebär att det kan bli
förseningar i de förbättringar i färdtjänsten som
kommunen har ställt krav på hos Västtrafik.
o Företrädare för HSO berättar att de har haft uppe
frågan om lokalen på Strömbacken. Bland annat
kom det fram att brand- och utrymningssäkerhet,
tillgänglighet och ett fungerande kök är viktiga
faktorer att beakta. Alla handikappföreningar har
också bjudits in till dialogmöte kring lokalen med
kommunen.
o HSO har även diskuterat fråga om
heminstruktörer. Tidigare fanns två anställda
under socialförvaltningen som var utbildade i både
syn och hörsel, och som besökte människor i
hemmet för att ge råd kring hjälpmedel. Enligt
HSO är behovet fortfarande stort. Både Margit och
HSO försöker få reda på varför tjänsterna lades
ner.
8. Nästa möte
Nästa KFR sammanträde är den 28 februari kl. 13:30 i
Örestensrummet, kommunhuset i Kinna.
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