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Kommunala rådet för funktionshinderfrågors arbetsutskott 

 

Datum och tid 2016-11-29klockan 13:30-16:00 

  

Plats Fontänen 

  

Närvarande från rådet Ulla Bergström, DHR, Ordförande 

Kristina Adolfsson, SRF, vice ordförande 

Gunnar Hult, FUB 

Margareta Nolåker, HRF 

Iris Uvenfors, Hjärt- och lungsjuka 

Hans Gustavsson, RSMH   

 

ERSÄTTARE: 

 Gudrun Hallberg, SRF 

Anita Viktor, Hjärt- och lungsjuka 

Lotta Ström, RSMH 

Lena Hermansson, DHR 

 

 Övriga närvarande Britt Artursson,Trafikgruppen 

Roger Edlund, LSS sköterska 

Carina Rönnerhall, Sekreterare 

 

 

 

KRF AU § 53 

 

Mötets öppnande 

 

Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.  

 

__________ 

 

KRF AU § 54 

 

Fastställande av dagordning 

 

Kristina Adolfsson och Gunnar Hult ville ha med varsin punkt på dagordningen, i 

övrigt fastställdes den enligt kallelse. 

 

__________ 
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KRF AU § 55 

 

Protokolljusterare 

 

Iris Uvenfors utsågs att justera dagens protokoll. 

 

_________ 

 

KRF AU § 56 

 

Ev adjungeringar  

 

Inga adjungeringar till dagens sammanträde.  

 

__________ 

 

KRF AU § 57 

 

Information från trafikgruppen angående färdtjänst 

 

Britt Artursson var inbjuden av rådet för att ge information om färdtjänst. Det finns 

mycket tankar och funderingar. Ny upphandling är på gång men den ligger nu under 

process så det kan dröja innan den blir klar. Trafikgruppen jobbar på och vill få till 

förändringar som inte påverkar regelverket.  

 

Britt ställer frågan om man kan tänka sig att betala mer för att få åka ensam i bilen och 

även när man själv vill. När det gäller husdjur så får man inte ha med dessa när man 

åker färdtjänst däremot får man ha med dem när man bokar privat resa, varför är det 

skillnad? Det är inte vi som har problem utan de som beslutar. 

 

Britt återkommer med frågor så får rådet uttala sig efterhand de dyker upp. 

 

__________ 

 

KRF AU § 58 

 

Besök av Roger Edlund, LSS sköterska 

 

En väldigt bra presentation gavs av Roger om hans arbete som är inriktad mot 

funktionshinder. Roger har i botten en sjuksköterskeutbildning som han sedan har 

byggt på med olika kurser för att få så bred kompetens som möjligt. När det gäller de 

personer han hjälper så bygger det mycket på personlig kännedom och man får ta den 

tid det tar att prata med dem. Han har läkarsamverkan antingen själv eller med 

personerna en gång i veckan. Det är mycket kontakt med läkare både här i Skara, 

Skövde och på Sahlgrenska.  

 

Roger får frågan om friskvård. Man har genomförandeplaner med varje brukar minst 

en gång per år och då kommer man oftast överens om vad som behöver göras för varje 

enskild person. Skulle det dyka upp något under övriga året så tar man tag i det då. 

 

__________ 
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KRF AU § 59 

 

Rapporter och skrivelser 

 

 Kristina Adolfsson har varit i kontakt med tillgänglighetsgruppen i kommunen 

och blev då inbjuden till ett möte. Rådet tyckte det var ett bra initiativ att 

Kristina tackade ja. 

 

__________ 

 

KRF AU § 60 

 

Beslut om tillgänglighetsgrupp 

 

Rådet beslutar att skicka en skrivelse till kommunstyrelsen om en önskan att tillsätta 

en permanent arbetsgrupp som jobbar med frågor om tillgänglighet och 

funktionshinder. (se bilaga 1) 

 

__________ 

 

KRF AU § 61 

 

Fastställande av sammanträdesdatum inför 2017 

 

Ett datum ändrades enligt förslaget som gått ut i övrigt fastställdes 

sammanträdesdagarna enligt förslaget för 2017. (se bilaga 2) 

 

__________ 

 

 

KRF AU § 62 

 

Övriga frågor 

 

 Gunnar Hult ställde frågan om vad rådet tycker om att man har politiska 

uppdrag när man samtidigt sitter med i rådet. Några tyckte inte att det gör 

något, man måste kunna skilja på frågorna. Några tyckte att det inte är rätt. 

Rådet kom inte fram till något. 

 Ett förslag att ha med föregående protokoll som en punkt på dagordningen. 

Rådet tycker att det är en bra idé. 

 

__________ 
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KRF AU § 63 

 

Mötets avslutande 

 

Ordförande tackar för visat intresse önskar God Jul och Gott Nytt År och förklarar 

mötet avslutat. 

 

___________ 

 

 

 

 

Ulla Bergström  Iris Uvenfors 

Ordförande    Justerande 

  

  

 

 

Carina Rönnerhall   

Sekreterare    

    


