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Kommunala rådet för funktionshinderfrågors arbetsutskott 

 

Datum och tid 2016-03-22 klockan 13:30-16:00 

  

Plats Gamla Biblioteket 

  

Närvarande från rådet Ulla Bergström, DHR, ordförande 

Christer Jonsson, SRF, vice ordförande 

Gunnar Hult, FUB 

Margareta Nolåker, HRF 

Iris Uvenfors, Hjärt- och lungsjuka 

Hans Gustavsson, RSMH 

 

ERSÄTTARE: 

 Bente Karlsson, SRF 

Lena Hermansson, DHR 

Anita Viktor, Hjärt- och lungsjuka 

Lotta Ström, RSMH 

 

 Övriga närvarande Kristina Adolfsson, Adjungerad 

Lars Lundgren, Förvaltningschef Kultur- och Fritid 

Stefan Rånes, VD Centrumbostäder 

Carina Rönnerhall, Sekreterare 

 

 

 

KRF AU § 14 

 

Mötets öppnande 

 

Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.  

 

__________ 

 

KRF AU § 15 

 

Fastställande av dagordning 

 

På dagordningen lades tre punkter till på rapporter och skrivelse i övrigt fastställdes 

dagordningen enligt kallelse. 

 

__________ 
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KRF AU § 16 

 

Protokolljusterare 

 

Margareta Nolåker utsågs att justera dagens protokoll. 

 

_________ 

 

KRF AU § 17 

 

Ev adjungeringar  

 

Kristina Adolfsson, SRF var adjungerad till dagens sammanträde.  

 

__________ 

 

 

KRF AU § 18 

 

Rapporter och skrivelser 

 

 Beslut regionsstyrelsen, rådets skrivelse har lagts som ärende. 

 Tillgänglighet i Centrum påbörjades för ett år sen med vandring i centrala 

Skara. Resultat börjar komma, man har satt upp några pollare med reflexer. 

Service- och teknik måste säkerställa gångvägarna. 

 Naturum Hornborga är ett ärende som efter 30 år ser ut att nu avslutas. 

 Ica Munkens ombyggnad, kassorna är för höga för rullstolsburna, därför har 

man fått möjligheten att få ta kassan i självscanningen som hjälp, det ska vara 

skyltat. Kyldiskarna är också ett problem för rullstolsburna eftersom det är 

dörrar som ska öppnas utåt. Belysningen i kyldiskarna bländar synskadade. 

Tillgänglighet är ett stort problem för många därför vore det bra om alla före 

ombyggnad kunde tänka på att ta kontakt med tex rådet. 

 Bostadsförsörjningsprogrammet togs på kommunfullmäktige och beslutades att 

ha fokus på nybyggnad 2016-2018, och under 2018-2020 ha fokus på 

befintliga byggnader och tillgängligheten i dessa. 

 Uppköp av färdtjänst är på gång, senast 30/6 ska det vara inlämnat. Västtrafik 

tycker det är för många entreprenörer, det kan ställa till det i små kommuner 

där de lokala taxibolagen kan bli av med sina avtal. 

 

__________ 
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KRF AU § 19 

 

Gamla Biblioteket 

 

Lars Lundgren berättade vad kultur- och fritidsnämnden har för tankar kring 

ombyggnad av gamla bibliotekets vindsvåning. Lars vill gärna ha in rådets synpunkter 

på vad som behöver åtgärdars för tillgängligheten. 

 

__________ 

 

 

KRF AU § 20 

 

Planering av gruppbostäder  

 

Stefan Rånes, VD för Centrumbostäder informerade rådet hur planeringen av nya 

gruppbostäder ser ut.  

 

Månglaren är överklagad i andra instans, besked kommer före mars utgång. Där ska 

byggas ett LSS-boende och ett korttidsboende för LSS. Bygget kommer troligen att 

påbörjas i augusti och vara klart våren/sommaren 2017. 

 

S:ta Mariagatan, där pågår nu förberedelse för fullt, man skissar på ett tvåvåningshus 

där en gruppbostad kommer att finnas på bottenvåningen och lägenheter för uthyrning 

på andra våning. Det är tänkt att befintlig byggnad rivs och en nybyggnation kommer 

att uppföras. 

 

Rådet ställer frågan om man tänker bygga på Munins tomt. Det är inte tänkt att 

Centrumbostäder ska bygga där men det finns ju andra entreprenörer som har 

möjlighet till det. Stefan informerade också om andra tänkta byggnationer. 

 

__________ 

 

 

KRF AU § 21 

 

Skrivelse till kollektivtrafiknämnden Västra Götalandsregionen 

 

En skrivelse är inskickad av SRF till kollektivtrafiknämnden Västra Götalansregionen, 

angående tätortstrafiken i Skara. Christer Jonsson frågar om rådet ställer sig bakom 

skrivelsen och för att lämna in en skrivelse till kommunstyrelsen. Rådet beslutar att 

något måste skrivas. Christer Jonsson och Margareta Nolåker får uppdraget. 

 

__________ 
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KRF AU § 22 

 

Närhälsan Skara vårdcentral 

 

Närhälsan i Skara kommer att läggas ner. I dagsläget sägs det att det kommer att vara 

öppet till den 15 juni. Bräcke Diakoni har lämnat in intresse om att öppna ytterligare 

en vårdcentral i Skara. 

 

__________ 

 

 

KRF AU § 23 

 

Övriga frågor 

 

 Enligt nyheterna ska bland annat Stockholm ta ut avgifter för parkering på 

handikapplatser. Löser det problemet? Kommer Skara ta ut avgifter? 

 Förslag från Gunnar Hult att LSS sjuksköterskan Roger Edlund presenterar sig 

på rådet. 

 SRF har lämnat in ett protokollsutdrag på nya representanter till rådet. Kristina 

Adolfsson som ordinarie och Gudrun Hallberg som ersättare. Rådet lämnar 

vidare till omsorgsnämnden.  

 

 

__________ 

 

 

KRF AU § 24 

 

Mötets avslutande 

 

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 

___________ 

 

 

 

 

Ulla Bergström  Margareta Nolåker 

Ordförande    Justerande 

  

  

 

 

Carina Rönnerhall   

Sekreterare    

    


