PROTOKOLL
Organ:

Kommunala funktionshinderrådet AU

Tid:

Tisdag 21 augusti 2018 kl. 13.30 – 14:40

Plats:

Hyltenäsrummet, kommunhuset i Kinna

Närvarande:
Lis-Britt Arvidsson, FUB, ledamot
Kicki Staffas, NEURO, ledamot
Irene Gunnarsson, RSMH, ledamot
Marita Johansson, SRF, ledamot
Lo Göthberg Larsson, ordförande
Thord Harrysson, vice-ordförande
Tommy Karlsryd, socialnämnden
Bo Lindell, FUB, 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 11 september kl. 13:30 på kultur- och
fritidsförvaltningen.
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3. Fastställande av dagordning
Föreliggande dagordning godkänns.
4. KFR:s organisatoriska tillhörighet
I samband med översynen av kommunens politiska
organisation inför mandatperiod 2019-2022 har

kommunfullmäktige fattat beslut att alla råd ska vara
organisatoriskt knutna till kommunstyrelsen. Det
innebär att kommunstyrelsen från årsskiftet 2019
kommer att ansvara för ordförandeskap för
funktionshinderrådet. Kommunledningskontoret, som är
den förvaltning som är knuten till kommunstyrelsen,
kommer att ansvara för sekreterar- och kansliservice till
rådet. Funktionshinderrådets reglemente justeras enligt
dessa ändringar.
Det pågår också en utredning om den organisatoriska
tillhörigheten för tillgänglighetsfrågor i kommunen.
Därmed är det möjligt att även
tillgänglighetssamordnaren kommer att få en ny
placering i organisationen framöver.
Det lyfts från rådet att det vid byte av ordförande och
sekreterare är viktigt att protokollen förblir tillräckligt
långa och begripliga.
Margit lyfter vikten av att funktionshinderrådet får en
utökad budget för att säkerställa att rådet kan utföra
sitt uppdrag enligt reglementet. Lo tar med sig detta till
budgetberedningen.
Arbetsutskottet föreslår att kommunens
tillgänglighetssamordnare ska vara adjungerad i
funktionshinderrådet och att detta skrivs in i
reglementet. Detta skulle möjliggöra att samordnaren
sitter med vid sammanträden som sakkunnig i
tillgänglighetsfrågor.
På septembersammanträdet tas KFR:s reglemente upp
för diskussion igen. Förslag på justerad text kommer
sedan att skickas till kultur- och fritidsnämnden och
kommunfullmäktige för beslut.
5. Planering inför höstens sammanträden
Irene lyfter att det har kommit till hennes kännedom att
SIP-möten inte sker på ett tillfredsställande sätt. SIP
står för samordnad individuell plan och upprättas när
insatser från socialtjänst och hälso- och sjukvård
behöver samordnas för en brukare. Tommy bjuder in

Irene till ett möte med socialnämndens presidium och
socialchef för att prata om SIP-möten.
KFR har fått en remiss om förslag till näringslivsprogram
för Marks kommun. HSO har sammanställt sina svar och
remissen kommer att behandlas på KFR:s
septembersammanträde. Sista svarsdag är den 30
september.
Niklas Gusténius, enhetschef Fritid på kultur- och
fritidsförvaltningen, kommer på nästa sammanträde att
informera om IOP-avtal. IOP står för Idéburet offentligt
partnerskap och är en avtalsform mellan kommunen
och föreningar och kan täcka verksamhet som faller
utanför ordinarie föreningsbidrag. Avtal kan tecknas för
insatser som kompletterar kommunens verksamhet, till
exempel stödinsatser till socialt utsatta grupper.
Kommunen har antagit riktlinjer för IOP-avtal och
föreningar är välkomna att ta kontakt med kommunen
för att inleda samtal om IOP.
Problem med färdtjänst har under många år varit en
stående fråga för funktionshinderrådet. Kommunens
nuvarande avtal med Västtrafik om färdtjänsten går ut
30/7/2020, med ett års uppsägningstid. Föreningarna
upplever inte att det nya avtalet har lett till
beaktansvärda förbättringar. Förutom de vanliga
problemen med förseningar, chaufförer som inte hittar
m.m. har det på senare tid framförts klagomål till HSO
om chaufförer som uttrycker sig på sätt som upplevs
som obehagligt av kvinnliga resenärer. Tommy menar
att kommunen bör framföra detta klagomål till
Västtrafik.
6. Utbildning för KFR
Ledamöter i KFR är välkomna till en föreläsning av Bo
Hejlskov som hålls för personal på socialförvaltningen.
Man kan välja mellan två tillfällen: den 17 eller 18
september. Föreläsningen handlar om lågeffektivt
bemötande som metod för att hantera
problemskapande beteende. Medlemmar i
handikappföreningar som inte sitter med i KFR är också
välkomna att anmäla sig. För dem gäller principen först

till kvarn. Anmälan sker senast den 10 september till
Margit de Boer.
7. Övrigt
FUB lämnar gärna förslag på riktlinjer för en LSSarbetsgrupp. Ärendet kommer att diskuteras närmare
på nästa sammanträde i samband med KFR:s
reglemente.
Det lyfts från arbetsutskottet att det även kan vara
önskvärt att formulera riktlinjer för MBABarbetsgruppen.
Det lyfts att faktaböcker/kurslitteratur bara blir inlästa
när en högskoleelev har behov av det. Det gör att vissa
viktiga böcker som berör personer med
funktionsnedsättning och deras rättigheter inte blir
inlästa och därmed inte är tillgängliga för alla. Det är
Myndigheten för tillgängliga medier som är ansvarig för
inläsning och publicering av talböcker.
8. Nästa möte
Nästa KFR-sammanträde är den 20 september kl. 13:30
i Örestensrummet, kommunhuset i Kinna.
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