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Kommunala rådet för funktionshinderfrågors arbetsutskott 

 

Datum och tid 2016-04-26 klockan 13:30-15:00 

  

Plats Fontänen 

  

Närvarande från rådet Christer Jonsson, SRF, Ordförande 

Gunnar Hult, FUB 

Margareta Nolåker, HRF 

Iris Uvenfors, Hjärt- och lungsjuka 

Hans Gustavsson, RSMH 

Lena Hermansson, DHR, ers för Ulla Bergström 

 

ERSÄTTARE: 

 Bente Karlsson, SRF 

Anita Viktor, Hjärt- och lungsjuka 

Lotta Ström, RSMH 

 

 Övriga närvarande Carina Rönnerhall, Sekreterare 

 

 

 

KRF AU § 25 

 

Mötets öppnande 

 

Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.  

 

__________ 

 

KRF AU § 26 

 

Fastställande av dagordning 

 

Dagordningen fastställdes enligt kallelse. 

 

__________ 
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KRF AU § 27 

 

Protokolljusterare 

 

Gunnar Hult utsågs att justera dagens protokoll. 

 

_________ 

 

KRF AU § 28 

 

Ev adjungeringar  

 

Inga adjungeringar till dagens sammanträde.  

 

__________ 

 

KRF AU § 29 

 

Rapporter och skrivelser 

 

 Tätortstrafiken, torsdag den 28 april ska kommunen och Västtrafik ha ett möte 

och bland annat gå igenom kortåkarkampanjen. Enligt uppgift har 

tätortstrafiken tappat 70% av passagerarna sedan mjuka linjen gjordes om. 

Något som rådet vill ha med är hur det blir med hållplatser vid vårdcentralerna. 

 

__________ 

 

KRF AU § 30 

 

Gamla Biblioteket 

 

Christer Jonsson har fått reda på genom Arne Sträng att en skiss tagits fram på en 

utvändig hiss. Tyvärr är det ingen som har fått fram denna skiss. Räddningstjänsten 

har hört talas om den också och vill gärna gå vidare med det förslaget. En hiss på 

utsidan skulle lösa placering av säkerhetshiss. Rådet beslutar skriva till Service- och 

teknik att de tar och tittar på detta förslag.  

 

__________ 

 

KRF AU § 31 

 

Klostergatan 

 

Christer Jonsson har fått till sig att det är trångt på Klostergatan. När man går på sidan 

mot Gustafssons konditori är det svårt att komma fram mellan husvägg och plantering 

med rullstol och rullator. 

 

Ingen i rådet upplever att det är ett problem. 

 

__________ 
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KRF AU § 32 

 

Ekonomi gruppbostäder 

 

Vem har råd att bo i de nya gruppbostäderna? Christer Jonsson har fått frågan och 

undrar lite hur FUB tänker i frågan. Gunnar Hult påpekar att för de som bara har 

aktivitetsersättning så blir det inte mycket pengar kvar, enligt en rikstäckande 

undersökning borde den höjas med ca 2 000,- i månaden för att det ska gå runt 

ekonomiskt. Påpekas ska att Skara kommun inte tar betalt för gemensamma 

utrymmen. 

 

__________ 

 

 

KRF AU § 33 

 

Övriga frågor 

 

 Rådet beslutar att bjuda in LSS-sjuksköterskan Roger Edlund på ett möte för 

att berätta om sitt arbete inom Avd för funktionshinder. 

 Lena Hermansson får i uppdrag att prata med Munken om att sätta upp tejp för 

att markera ingången och varna för trapporna ner till källaren. Trottoarpratarna 

kan ibland stå mitt i trottoaren och detta tar Lena också upp. 

 

__________ 

 

 

KRF AU § 24 

 

Mötets avslutande 

 

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 

___________ 

 

 

 

 

Christer Jonsson  Gunnar Hult 

Ordförande    Justerande 

  

  

 

 

Carina Rönnerhall   

Sekreterare    

    


