
PROTOKOLL 1(11) 

Rådet för funktionshinderfrågor 
Sammanträdesdatum: 2014-01-20 

 

Plats och tid Hövdingasalen Nödinge, kl 10:00 - 12:00 

Beslutande och tjänstgörande ersättare 

Ordförande Rose-Marie Fihn, Kommunstyrelsen 
Ingrid Hellberg, Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden 
Sven Engdahl, Samhällsbyggnadsnämnden 
Eje Engstrand, Kultur- och fritidsnämnden 
Gunilla Wallengren, DHR 
Monica Lindström, Reumatikerföreningen i Ale 
Ivar Nielsen, SRF 
Eva Borgede, FUB 
Bodil Westlund, Ale Demensförening 
Brita Karlsson, Anhörigföreningen Omtanken 

Närvarande ersättare 

Jean Altun, Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden 
Pia-Lotta Lagerlöf, DHR 
Gunborg Sebestyen, Reumatikerföreningen i Ale 
Eva Carlbrand, SRF 
Bengt Larsson, Ale Demensförening 
 

Övriga deltagande        Boel Holgersson, ordf Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden                                                                                                                                                    
                                            Ebba Sjöstedt, Sektor arbete, trygghet och omsorg 
                                            Ann-Sofie Borg, Sektor arbete, trygghet och omsorg 
                                            Lisbeth Sjöström, Sekreterare 
 

Justeringens plats och tid 

Kommunhuset, Alafors    

Paragrafer: 

Underskrifter  

Sekreterare:                          

Lisbeth Sjöström  

Ordförande: 

Rose-Marie Fihn  

Justerande: 

Gunilla Wallengren  
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Rådet för funktionshinderfrågor 

Sammanträdesdatum 2014-01-20 

Datum för anslags uppsättande   

Datum för anslags nedtagande   

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Alafors 

Underskrift  

 Lisbeth Sjöström 
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RF § 1 
 

Inledning 

Ordföranden Rose-Marie Fihn hälsar samtliga välkomna till detta extra insatta sammanträde. 
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RF § 2 
 

Upprop 

Sekreterare Lisbeth Sjöström genomförde ett upprop. 
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RF § 3 
 

Justering 

Beslut 

1. Rådet för Funktionshinderfrågor beslutar utse Gunilla Wallengren till att justera 
dagens protokoll. 

_____ 
 
 



PROTOKOLL 7(11) 

Rådet för funktionshinderfrågor 
Sammanträdesdatum: 2014-01-20 

 
 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

   
RF § 4 
 

Privatisering av personlig assistans 

Boel Holgersson, ordförande i Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden, samt Ebba Sjöstedt 
från sektor Arbete, trygghet – och Omsorg svarar på frågor . 

Nedanstående frågor 1-6 är frågor ställda av Gunilla Wallengren. 

1. Varför har nämnden valt att inte låta Rådet för funktonshinderfrågor yttra sig i frågan 
innan beslut? 
Svar: Vi skickar aldrig förslag till nämndplan –och budget på remiss. 
 

2. Varför informerades inte Rådet för funktonshinderfrågor om beslutet på rådets möte 
den 18/11-13 som hölls 4 dagar efter att beslutet fattades? 
Svar: Det aktuella protokollet var ej justerat vid rådets sammanträde vilket gjorde att 
representanterna för Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden valde att ej informera.  
 

3. Har det gjorts en konsekvensanalys i hur detta beslut påverkar brukare och personal 
före beslutet fattades? 
Svar: Man har gjort samma konsekvensanalys som inför andra förslag. Utförandet av     
          personlig assistans ska ske utan att kommunen skall skjuta till pengar. (Under  
          sammanträdet framkommer det att detta inte är möjligt) 
 

4. Kan ni garantera tryggheten för brukarna att befintlig personal kommer att arbeta kvar 
samt att det nya företaget är villiga att ta över befintlig personal? 
Svar: En kravspecifikation ska arbetas fram så att kvalitén för brukarna säkras, man kan  
         dock aldrig garantera att befintlig personalen arbetar kvar. I upphandlingen ställs 
         följande krav: Befintlig personal får pröva ett år. Trivs personen får den stanna   
         kvar, om personen ej trivs så går personen tillbaka till en kommunal anställning. 
 

5. Kan ni garantera att inget riskkapitalbolag tar över verksamheten? 
Svar: Vi kan aldrig garantera vilka anbud som läggs däremot görs en kravspecifikation  
         som garanterar verksamheten. 
 

6. Vad kommer det kosta Ale kommun att göra denna förändring? 
Svar: Ale kommun kommer att göra en besparing på 1.850.000:- 
 

Nedanstående frågor 1- 9 är ställda av andra brukare av personlig assistans. 

1. Hur stor procent av de 106 miljonerna som funktionshinder kostar står assistansen 
för? 
Svar: Inget svar kunde ges under mötet. 
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2. Varför öronmärker man assistanskostnaden och inte kan skjuta till pengar till den 
verksamheten när det går bra att göra i andra verksamheter? 
Svar: All verksamhet måste gå runt till den peng som budgeten är satt till. Det finns  
         mer än assistanskostnaden som har tittats på. 
 

3. Hur kan ni garantera att arbetsvillkoren inte försämras när man inte får ställa några 
krav på kollektivavtal vid upphandlingar? 
Svar: Under en övergångsperiod kan man garantera att samma arbetsvillkor ska gälla.  
         Det viktigaste betonar Boel Holgersson är att personerna som tar emot hjälpen  
         har det bra.  
Gunilla Wallengren uttalar att det är väldigt viktigt att fokus ligger på att behålla  
samma assistenter annars har inte personerna som tar emot hjälpen det bra. 

 
4. Tror ni att brukare kommer att uppleva samma kvalitet i vården om de förlorar 

assistenter som arbetat många år? 
Svar: Målsättningen är att hitta bolag som bedriver verksamhet med befintlig personal. 

 
5. Brukare har gjort ett aktivt val när de valt kommunen som assistansbolag. Finns det 

ingen respekt för det valet? 
Svar: Det finns respekt för det valet. Kommunen är garant och ansvarig för att de  
         brukare som upphandlat får det de ska ha. 

 
6. Vad tror du att de privata bolagen gör för att klara uppdraget på pengen som 

Försäkringskassan betalar ut? 
Vad drar de in på och hur behåller de samma kvalitet som kommunen? 
Svar: En mindre administration. 

 
7. Ni säger att det blir lika bra med privatisering. Hur vet man det och vad har ni för 

kommuner som bekräftar det påståendet? 
Svar: Utgångspunkten är att göra det lika bra. 12 kommuner har hittills genomfört  
         denna privatisering t.ex Falkenberg och Västerås. 

 
8. Boel Holgersson skrev som svar i Alekuriren på frågan om hur brukare och assistenter 

kan få svar på sina frågor att omsorg-och arbetsmarknadsnämnden kommer att ha ett 
öppet möte i april. Är detta det enda sättet som vi skall bli informerade om vår 
situation? 
Svar: Nej det finns ett stort antal informationskanaler. På det öppna mötet i april ska 
         kravspecifikationen vara klar. Därefter kommer information till personal att ges  
         på arbetsplatsträffar. 

 
9. Brukare och anhöriga vill vara med och utforma kravlistan som de privata bolagen ska 

uppfylla. 
Svar: Ebba Sjöstedt ska fundera på hur detta ska ordnas. En möjlighet skulle vara att  
         kommunen skriver till brukare och föreningar och ber att få in synpunkter. 
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Beslut 

1.   Rådet för Funktionshinderfrågor beslutar att notera informationen. 
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RF § 5 
 

Stängning av korttidsboendet på Vikadamm 

Ann-Sofie Borg från Sektor arbete, trygghet och omsorg svarar på nedanstående frågor. 

Nedanstående frågor 1-9  är frågor ställda av Gunilla Wallengren. 

1. Varför har nämnden valt att inte låta Rådet för funktionshinderfrågor yttra sig i frågan 
innan beslut? 

            Svar: Vi skickar aldrig förslag till nämndplan – och budget på remiss. 
 

2. Varför informerades inte Rådet för funktionshinderfrågor om beslutet på rådets möte 
den 18/11 2013 som hölls 4 dagar efter att beslutet fattades? 

            Svar: Det aktuella protokollet var ej justerat vid rådets sammanträde vilket gjorde att 
                     representanterna för omsorg- och arbetsmarknadsnämnden valde att ej  
                     informera. 

 
3. Hur löser ni situationen för en person som mig om jag bryter lårbenet och behöver 

rehabboende efter operation? 
            Svar: Rehab utförs 2014 ut på Vikadamm, samt platser kommer att köpas vid  
                     behov. 
 

4. Ska jag ta en plats på befintligt boende? 
            Svar: Rehab utförs 2014 ut på Vikadamm,  samt platser kommer platser att köpas vid  
                     behov. 
        

5. Kan ni garantera att rätt kompetens finns där? 
            Svar: Ja. 

 
6. Kan ni garantera att rätt träningsutrustning finns där som finns på Ale Rehab på 

Vikadamm idag? 
            Svar: Detta ska ordnas. 

 
7. Kan man garantera en plats på Vikadamms befintliga boende? 

            Svar: Ja. 
 

8. Kan jag hamna på Klockareängen (demensboende)? 
            Svar: Nej, endast de som har en demensdiagnos. 

 
9. Kommer ni att behöva köpa in platser? Blir det inte dyrare för kommunen då än att 

behålla korttidsboendet? 
            Svar: Målsättningen är att inte öka inköp av platser. 

 
   
 



PROTOKOLL 11(11) 

Rådet för funktionshinderfrågor 
Sammanträdesdatum: 2014-01-20 

 
 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 
 
   BESLUT 
      

1. Rådet för funktionshinderfrågor beslutar att notera informationen. 
_____ 

    Protokollsanteckning: Eje Engstrand (S) tycker att det är pinsamt att vi sitter i ett extramöte  
    då detta borde varit diskuterat förra året vid rådets sammanträde den 18/11. 


