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Plats och tid

Ramslätt, kommunhuset, Kinna, kl. 10:00-12:00.
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Kommunstyrelsen
Socialnämnden
FUB
NEURO
RSMH
HSO

Tomas Johansson
Johan Lepp
LiS*Britt Arvidsson
Kicki Staffas
Irene Gunnarsson
Janåke Sjöquist

Margit de Boer
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1/2019

Mötets öppnande
Vice ordförande förklarar mötet öppnat.

§

2/2019

Val av justerare

Kicki Staffas väljs

§

attjustera dagens protokoll.

3/2019

Fastställande av dagordning

Följande frågor anmäls:
-

Färdtjänst
Informationskväll funktionshinder
Frågorna behandlas under § 5 Uppdrag för arbetsgrupperna.

-

§

4/2019

Genomgång av föregående protokoll

Arbetsutskottet beslutar att justeraren och ordföranden i
fortsättningen godkänner funktionshinderrådets protokoll via epost. Protokollet kan sedan undertecknas vid ett senare tillfälle.

Planerinq inför sammanträde den 14 mai
§

5/2019
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Uppdrag för arbetsgrupperna
På rådets sammanträde 18/2/2019 skapades två nya arbetsgrupper:
färdtjänstgruppen och LSS-gruppen. Vi diskuterar uppdraget för
grupperna.

Färdtjänstgruppen bör träffa politiker och tjänstemän för att komma
överens om ett bra sätt att organisera färdtjänsten i kommunen. Det är
bråttom att göra en utvärdering av hur färdtjänsten har fungerat och
diskutera om och i vilken form kommunen bör fortsätta sitt avtal med
Västtrafik. Arbetsutskottet ser gärna att avtalet sägs upp.
För LSS-arbetsgruppen är det viktigt att hitta nya former för samverkan
som fungerar för både föreningar och kommunen och som uppfyller
LSS-lagens krav. Det är socialnämnden som har det primära ansvaret

för LSS-frågor.
Lis-Britt informerar om en informationskväll om anhörigstöd inom
funktionshinder som socialförvaltningen anordnar och där FUB gärna
hade varit med och samarbetat. Information om kvällen har dock inte
förmedlats till föreningarna eller funktionshinderrådet. En LSSarbetsgrupp hade varit ett sätt att få till en bättre kommunikation.

§

6/2019

Frågor till socialförvaltningen
Elisabeth Kroon och Tarja Thorén, socialförvaltningen, har lämnat
skriftliga svar på frågor som togs upp på funktionshinderrådets

sammanträde 18/2/2019.

Fråga 1. Hur fungerar SIP i Marks kommun och vem kontaktar
man för att få igång det?
Svar: Den som upplever informationsbehov, samverkan eller problem
med insatsens utförande kallar till ett SIP-möte. Både
myndighetsutövare, verkställare av insatser och representanter för
Hemsjukvården samt representanter för sluten- och primärvården kan
kalla. Kallelsen skickas i god tid så att alla medverkande möjliggörs
deltagande i ett möte. Under mötet diskuteras hur man på bästa sätt
Utdragsbestyrkande
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kan samverka kring den enskilde. Ansökningar och utredningsmöten
sker vid andra tillfällen.
Arbetsutskottets kommentar: det är inte lätt för brukaren att veta
med vilken profession den första kontakten bör ske när man vill få
igång SIP. SIP-möten har fungerat dåligt då personal inte kommit på

möten.

Fråga 2. Vem har tagit beslut om arbetskläder på gruppbostäder
och i vilket syfte?
Svar: Beslutet om arbetskläder på gruppbostäder regleras genom
Socialstyrelsens författning Basal hygien inom vård och omsorg, SOSFS
2015:10. Som vårdgivare och ansvarig för verksamheten är vi skyldiga
att följa Socialstyrelsens föreskrifter. Syftet med föreskriften är att
förebygga och förhindra smittspridning och infektioner inom vård och
omsorg. Användandet av arbetskläder regleras också genom
Arbetsmiljöverkets Smittrisker AFS 2018:4.
Arbetsutskottets kommentar: Krav på arbetskläder gäller endast i
vård- och omsorgssituationer. Personer som bor på gruppboenden är
inte patienter och i vanliga fall behövs inga arbetskläder. Boendet bör
vara så hemlikt som möjligt och inte ge intryck av institution. När
personalen följer med brukaren på en aktivitet i arbetskläder är det
mycket kränkande för individen.
Fråga 3. Kan samåkning genomföras till och från aktiviteter?
Svar: Vi försöker i möjligaste mån att möjliggöra samåkning till olika
aktiviteter.
Fråga 4. Hur kommer det sig att det är så många LSShandläggare som slutar i kommunen?
Svar: Vi har en hög utbildningsnivå hos våra LSS-handläggare (jurister
eller en annan motsvarande utbildning). Inom handläggaryrken sker en
generationsskiftning och många av våra handläggare har sin första
arbetsplats hos oss och bor i Göteborgstrakten. När de har fått
erfarenhet söker de sig till Göteborg då det ges kortare restider och
erbjuds betydligt högre lön (exempelvis efter 8-månadersanställning
6 000 kronor mer per månad, detta utan vidare Iöneförhandling).
Numera har vi en hög kvalitet på vår myndighetsutövning som bevisas
genom domar.

Arbetsutskottets kommentar:

Kan det finnas andra,

arbetsmiljörelaterade, skäl till varför handläggare slutar i förtid?
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Fråga 5. Kan föreningar samutnyttja kommunens lokaler när de
står tomma? RSMH vill gärna låna Vallmons lokal gratis.
Svar: Vi har inte för avsikt att låna ut Vallmons lokaler då vi planerar
nya aktiviteter och ser också över hur vi själva utnyttjar våra lokaler
maximalt inom hela individ- och familjeomsorgen även på andra tider
än dagtid.
Arbetsutskottets kommentar: RSMH vill gärna få använda lokalerna
tills beslut tas om hur dessa ska användas framöver. RSMH är en skör
grupp som behöver stöd.

Arbetsutskottet har tidigare lyft frågan om att återinföra syn- och
hörselinstruktörer i kommunen. Tomas frågar om Idéburet Offentligt
Partnerskap (IOP) kan vara en väg framåt. HSO tar upp frågan med
hörselskadades och synskadades förening.
Arbetsutskottet undrar också hur handhavandefel hanteras, till exempel
gällande boendestöd. Vem har ansvaret?

§

7/2019

Bidrag till HSO
Sedan kultur- och fritidsförvaltningen införde nya bidragsregler år 2017
har HSO som paraplyorganisation stått utan bidrag. Under mars 2018
lämnade HSO in en ansökan om IOP till kultur- och fritidsförvaltningen
men har inte fått något skriftligt svar. Det muntliga svaret var att
ansökan inte klassificeras som IOP. HSO har ett samordnaransvar för
funktionshinderföreningarna och anser att kommunen har nytta av att
föreningen finns. Utan stöd blir det dock svårt att bedriva verksamhet.
HSO anser också att handikapp- och pensionärsföreningar inte kan
Iikställas med idrottsföreningar då inriktning på verksamhet och tillgång
till resurser ser helt olika ut.

Arbetsutskottet undrar om någon utvärdering har gjorts om hur de nya
bidragsreglerna har slagit mot olika typer av föreningar. Margit ställer
frågan till kultur- och fritidsförvaltningen.

§

8/2019
Utdragsbestyrkande
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Badutred ningen

Badutredningen ligger för beslut hos kommunstyrelsen. KFR har lämnat
synpunkter till kultur- och fritidsförvaltningen när utredningen var i ett
tidigt skede men har inte fått ta del av något skriftligt underlag. Det kan
också vara relevant att rådet tillfrågas gällande Fritslabadet.

Arbetsutskottet efterfrågar att funktionshinderrådet får ärendet på
remiss.

§

9/2019

Remiss om parkeringsnormen

Funktionshinderrådet har fått en remiss om parkeringsnormen. Margit
har också lämnat synpunkter på dokumentet. Remissen skickas ut till
rådet och behandlas på nästa sammanträde.

§

10/2019

Förväntningar på rådets arbete

Under våren 2018 fyllde ledamöterna i en enkät om hur de upplever
arbetet i funktionshinderrådet. Rådet är nu inne i en ny mandatperiod
och har bytt organisatorisk tillhörighet. Därför är det lämpligt att titta
närmare på hur arbetet fungerar och hur vi kan bli bättre. Vi tar upp det
som diskussionspunkt på nästa sammanträde.

§

11/2019

Former för påverkan

Det finns ett behov av att diskutera vilka former för påverkan det finns
kommunen och hur funktionshinderrådets demokratiska ställning kan
förstärkas. Dessa frågor diskuteras vidare på nästa sammanträde.

§

i

12/2019
Utdragsbestyrkande
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Filmvisning om LSS
HSO har tillgång till en film på 50 minuter om LSS i Marks kommun som
SVT sände år 1982. Det finns önskemål om att visa den för tjänstemän
och politikeri Mark, till exempel i anslutning till ett rådssammanträde.

§13 /2019

Nästa möte

Nästa möte är tisdagen den 14 maj kl. 13:30.
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