PROTOKOLL
Organ: Kommunala funktionshinderrådet AU
Tid: Tisdagen den 6 februari 2018, kl. 13:30-15:00
Plats: Mötesrummet i Kinna bibliotek
Närvarande:
Janåke Sjöquist, HSO, ledamot
Kicki Staffas, Neuro, ledamot
Lis-Britt Arvidsson, FUB, ledamot
Birgitta Andersson, vice-ordförande
Marita Johansson, SRF, 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. 14:30 på kultur- och
fritidsförvaltningen.
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3. Fastställande av dagordning
Föreliggande dagordning godkänns med följande tillägg
som anmäls av Kicki:
o Bostadsanpassningsbidrag (under punkt 4)
o Möte med socialförvaltningen och socialnämnden
om utveckling av LSS-verksamheten (under punkt
4)
o Färdtjänst (under punkt 4)
o Tillgänglighetsdagen (under punkt 7)

4. Planering inför vårens sammanträden
Följande ärenden är planerade för rådets sammanträde i
mars:
o Kommunchef Mats Lilienberg kommer för att
presentera sig
o Margit presenterar ett förslag från kultur- och
fritidsförvaltningen om att tillhandahålla
strandrullstolar under badsäsongen
o Funktionshinderrådets reglemente ska tillstyrkas
o Utvärdering för kommunala funktionshinderrådet
Det lyfts från arbetsutskottet att
bostadsanpassningsbidraget behöver diskuteras. Ibland
sätter företagen en betalningstid på endast tio dagar
och då finns risken att kommunen inte hinner betala ut
bidraget till sökanden innan sista betalningsdag. Det gör
att den sökande behöver ligga ute med stora summor
pengar. HSO ska inom kort ha möte med
äldreomsorgsnämnden och Birgitta tycker att de då bör
lyfta frågan om bostadsanpassning. Handläggare för
bostadsanpassningen i kommunen har meddelat att han
vid behov gärna träffar rådet och informerar om
bidraget.
FUB och Neuro har haft möte med representanter för
socialförvaltningen och socialnämnden angående
förvaltningens skrivelse om utveckling av kvalitet inom
LSS-verksamheten. På mötet föreslogs bland annat att
kommunens samråd med intresseföreningar om LSS bör
ske genom KFR. Man skulle då kunna bilda en ny
arbetsgrupp där helst även FUB:s AU ska ingå. I övrigt
var företrädare för föreningarna kritiska mot flera av
förslagen som skrivelsen tar upp. Enligt socialnämndens
beslut (§ 153/2017) ska dialog om förslaget också ske
med KFR.
Det lyfts från arbetsutskottet att färdtjänsten behöver
diskuteras vid ett framtida sammanträde. Eventuellt kan
kommunchefen bjudas in. Färdtjänsten upplevs vara av
dålig kvalitet. Vanliga problem som rapporteras till HSO
är att bilar inte kommer i tid, förare har svårt att hitta
rätt, förare har undermåliga kunskaper om olika
funktionsnedsättningar. Detta leder till otrygghet och

begränsar möjligheten att röra sig fritt i samhället.
Dessutom ifrågasätts varför personer 65+ utan
funktionsnedsättning får åka gratis med
kollektivtrafiken, medan äldre med funktionsnedsättning
måste betala för färdtjänsten.
5. Utbildningar
Enligt funktionshinderrådets reglemente ska rådets
ledamöter få utbildning motsvarande minst en halvdag
per år. I funktionshinderrådets budget, som kommer
från socialnämnden, har dock inga medel avsatts för
kompetensutveckling. Birgitta vill att detta diskuteras i
socialnämnden.
Det finns olika alternativ för utbildningar. Rådet skulle
till exempel kunna ha erfarenhetsutbyte med andra
kommuner. Det är också möjligt att ordna en
gemensam föreläsning för kommunanställda och
funktionshinderrådet. Ett önskemål om ämne är en
fortsättning på mänskliga rättigheter. Man ska som
ledamot också kunna gå på externa kurser som är
godkända av rådet.
6. Övrigt
Planering av Tillgänglighetsdagen den 24 maj är i gång.
Marknadsföringen kommer att utökas och det planeras
för flera nya inslag i programmet.
7. Nästa möte
Nästa KFR sammanträde är den 1 mars kl. 13:30 i
Örestensrummet, kommunhuset i Kinna.
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