
PROTOKOLL 1(18) 

Rådet för funktionshinderfrågor 
Sammanträdesdatum: 2013-09-16 

 

Plats och tid Hövdingasalen, kl 13:00 - 15:00 

Beslutande och tjänstgörande ersättare 

Ordförande Rose-Marie Fihn, Kommunstyrelsen 
Ingrid Hellberg, Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden 
Tyrone Hansson, Samhällsbyggnadsnämnden 
Eje Engstrand, Kultur- och fritidsnämnden 
Dennis Ljunggren, Utbildningsnämnden 
Gunilla Wallengren, DHR 
Monica Lindström, Reumatikerföreningen i Ale 
Ivar Nielsen, SRF 
Eva Borgede, FUB 
Bodil Westlund, Ale Demensförening 

Närvarande ersättare 

Pia-Lotta Lagerlöf, DHR 
Gunborg Sebestyen, Reumatikerföreningen i Ale 
Eva Carlbrand, SRF 
Doris Persson, FUB 
Bengt Larsson, Ale Demensförening 

Övriga deltagande         

Brita Karlsson, Föreningen Omtanken 
Lisbeth Sjöström, Sekreterare 

Justeringens plats och tid 

Kommunhuset, Alafors    

Paragrafer:                    §§ 24-36 

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 2013-09-16 

Datum för anslags uppsättande   

Datum för anslags nedtagande   

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Alafors 

Underskrift  

 Lisbeth Sjöström 
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RF § 24 
 

Inledning 

Ordföranden Rose-Marie Fihn hälsar alla ledamöter och ersättare välkomna till dagens 
sammanträde. Hon hälsar även Brita Karlsson från föreningen Omtanken välkommen samt 
ställer frågan till Rådet om de godkänner att Brita Karlsson deltar under hela sammanträdet. 

Beslut 

1. Rådet för Funktionshinderfrågor beslutar välkomna Brita Karlsson från föreningen  
Omtanken att delta på dagens möte. 

      _____ 
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RF § 25 
 

Upprop 

Sekreterare Lisbeth Sjöström genomförde ett upprop. 
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RF § 26 
 

Justering 

Beslut 

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

_____ 
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RF § 27 
 

Föregående mötes protokoll 

Rådet har inga synpunkter på föregående mötes protokoll. 

Beslut 

1. Rådet för Funktionshinderfrågor beslutar att notera informationen. 
_____ 
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RF § 28 
 

Svar på gamla frågor 

Frågor 

  Det finns ingen belysning från nya hållplatsen i Alafors fram till Ledetvägen. 
Svar: Osäkerhet råder vilken hållplats som avses. Samhällsbyggnadsnämnden besvarar 
frågan 18/11. 
  

  Tillgänglighetsfrågor vid bygglov. Är kommunens personal kompetent i denna fråga? 
Svar: Tyrone Hansson, samhällsbyggnadsnämnden svarar att JA kompetensen finns 
och att man i framtiden ska ha med funktionshinderperspektivet i mallen vid bygglov.  
Samtidigt vill han betona värdet av att inte använda den nivån/tonen mot varandra 
som finns i denna ställda fråga!  
 

  Gång- och cykelbanan på Göteborgsvägen i Älvängen är ej separerade. Svårt för   
  personer med synskador. 
Svar: Denna gång- och cykelbana är för smal för att delas upp.  
 

  Problem med hög kant samt skylt vid infart till Älvängens aktivitetshus. 
Svar: Asfaltskanten är redan ordnad. Problemet med skylten kommer att diskuteras på 
ett möte mellan kommunens infrastrukturenhet och Trafikverket.    
 

  Prova på dag, vi ville ha förslag på datum. 
 Svar: Gunilla Wallengren och Rose-Marie Fihn återkommer med ett datum till nästa   
 möte den 18/11. Deltagare i denna prova- på –dag ska vara Rådets ledamöter,  
 kommunalråden samt handläggare i kommunen. 

 

    Beslut 

1. Rådet för Funktionshinderfrågor beslutar att notera informationen. 
     _____ 
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RF § 29 
 

Information från Annika Friberg och Elisabeth 
Ragnmark 

Annika Friberg, miljöplanerare, med ansvar för Ale kommuns kollektivtrafik informerar samt 
svarar på frågor. 

1. Blir det övervakningskameror på pendeltågstationerna? 
Svar: Det finns redan kameror uppsatta som filmar insidan av pendeltågstationerna. 
 

2. Vart har klaffstolarna i hissarna på av pendeltågstationerna tagit vägen? 
Svar: På grund av upprepat sabotage är dessa borttagna. 
 

3. Trallen i övergången i pendelstationen börjar slå sig och gå sönder. 
Svar: Vi undersöker detta och ser till att det blir åtgärdat vid behov. 
 

4. Vart har bänkarna tagit vägen i pelartornen på pendeltågstationen i Älvängen? 
Svar: De har tagits ner på grund av skadegörelse. De är under renovering för att sedan 
         monteras upp igen. 
 

5. Vid beställning av färdtjänstresa har det uppkommit svårigheter att få en bil inom 
rimligt tidsintervall ( tid mellan två bilförslag 65 minuter) Ej acceptabelt! 
Svar: Annika Friberg inkommer med skriftligt svar. 

Elisabeth Ragnmark informerar om lagar och reglemente  för färdtjänst och riksfärdtjänst. Hin 
informerar även om färdtjänstens servicenivå samt svarar på frågor. 

1. Svårigheter att få kontakt med färdtjänsthandläggaren på den aviserade tiden. Inte 
acceptabelt! 
Svar: Telefontiden för färdtjänst är månd, tisd och torsd 10-11:30. Telefontiden är   
         alltid bemannad. 
 

2. Varför föregår handläggare beslut och säger till den sökande att det inte är någon idé 
att söka då det ändå kommer att bli avslag? Är detta Ale kommuns intention? 
Svar: En ren kommunikationsservice. Handläggaren ger ett råd/upplyser om att rätt 
         till färdtjänst ej föreligger men man har givetsvis rätt att söka ändå för att få ett  
         beslut som går att överklaga. 
 

3. Läkare på vårdcentralen har fått information att Ale kommuns reglemente har 
förändrats och att det har blivit tuffare att få färdtjänst och de är tveksamma till att 
skriva ut läkarintyg till sökande. Hur har denna felaktiga information spridits? Var 
kommer den ifrån? 
Svar: Vet ej. 
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4. Har handläggarna fått order att spara pengar gällande färdtjänst/riksfärdtjänst? 
Svar: Inget sådant uppdrag finns. Varje ärende bedöms utifrån lagen . 
 

5. Hur kan en sökande som i beslut om färdtjänst anses vara så funktionshindrad att den 
endast kan resa med specialfordon, i nästa läge vid ansökan om riksfärdtjänst anses 
kunna åka med den vanliga kollektivtrafiken, trots att den uppfyller kravet med stort 
och varaktigt funktionshinder för riksfärdtjänst?                                                      
Svar: Om man är missnöjd så kan man överklaga beslutet. Då prövas frågan. Elisabeth  
         försöker göra hembesök för att möta kunden. 

6.  Vad för funktionshinderkompetens har de som arbetar med handläggning av dessa   
 ärenden?                                                                                                                 
Svar: Läkarutlåtande, kommunövergripande arbetsgrupp, domar samt praxis. 
 

7.  Hur många handlägger färdtjänst och riksfärdtjänst och vad heter de?                   
Svar: Elisabeth Ragnmark samt en viss del administratör för för avlastning. 
 

8. Vem är handläggarna chef?                                                                                     
Svar: Rune Strömberg är under tiden 2013-08-01—2014-06-30 tf enhetschef. 

 
9. Hur görs bedömningen av handläggaren om man klarar resa med buss, tåg flyg etc? 

Svar: Läkarutlåtande, ansökan, hembesök, lagar och praxis. 
 

10.  Hur får nämnden del av avslag på beslut? Hur yttrar de sig?                                      
Svar: Redovisas månadsvis. 

 
11.  Det är en stor minskning av antalet resor trots att flera personer har rätt till färdtjänst. 

 
12.   Finns det någon analys från kommunens sida?                                                       

Svar: Nej.                     

Beslut 

1. Rådet för Funktionshinderfrågor beslutar att notera informationen. 
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RF § 30 
 

Uppföljning av ledsagarservicen 

 Ledsagarna legitimerar sig inte alltid, detta måste förbättras då det skapar oro. 

 Ledsagaren uteblir. Det måste vara 100% garanti på att det fungerar för att man ska 
känna sig säker. 

 Möjligheten till ledsagare saknas i Nol, Nödinge, Surte och Bohus. 

 Taxichaufförerna som Västtrafik anlitar för ledsagningen har svårigheter att hitta rätt. 

 Svårigheter med ledsagning i byte mellan Västtrafik och SJ då de har varsin 
ledsagarservice. 

Beslut 

1. Rådet för Funktionshinderfrågor beslutar att notera informationen. 
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RF § 31 
 

Tillgänglighetsanpassning av kallelse och 
protokoll 

Lisbeth Sjöström svarar att kommunens IT-enhet arbetar på frågan. Ett studiebesök är gjort 
hos Eva Carlbrand på Repslagarmuseet. 

Beslut 

1. Rådet för Funktionshinderfrågor beslutar att notera informationen. 
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RF § 32 
 

Information och presentation av föreningen 
Omtanken 

Brita Karlsson från Föreningen Omtanken presenterar sig samt informerar om att  Föreningen 
Omtanken har funnits i 1,5 år och har 30 medlemmar. Föreningen ordnar föreläsningar, 
utflykter samt anhörigträffar. 

Beslut 

1. Rådet för Funktionshinderfrågor beslutar att notera informationen. 
2. Rådet för Funktionshinderfrågor beslutar välkomna Brita Karlsson från föreningen 

Omtanken som ledamot i Rådet för funktionshinderfrågor. 
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RF § 33 
 

Nytt från kommunens nämnder 

Kommunstyrelsen 

- Boendeutredning antogs. 
- En ny folkhälsoplan 2012- 2014 är antagen. 
- Beslut om att bevilja vård- och omsorg 4,5 miljoner kronor för motivationsboende. 
- Björn Järbur är ny tf  kommunchef I Ale kommun. 
- En hemställan har inkommit från Alebyggen om att sälja fastigheter för äldreboenden 

till RIXHEM som ägs av 4:e AP-fonden. 

Kultur- och fritidsnämnden 

- Sedan starten av Meröppna bibliotek har boklånen ökat med 30%. 
- Konstgräsplanen i Nol är snart färdigställd. 
- Isbanan i Bohus är nu öppen för säsongen. 
- Det kommer att bli två spontanidrottsplatser i Ale. Dessa kommer att finnas i Nödinge 

och Älvängen. 

Utbildningsnämnden 

- I Nödinge kommer Kyrbyskolan och Nödingeskolan att repareras. Efter detta 
kommer paviljongerna att tas bort. 

- Kronogården Älvängen: Byggnationen av nya skolan ska påbörjas. 
- Nämnden har underskott i sin ekonomi. 

Omsorg-och arbetsmarknadsnämnden 

- Ales hemsidas jämförelseservice omfattar även funktionshinderområdet. 
- Brukarrådens framtid diskuterad. Det finns 9 råd som väljs på vardera 2 år. 

Brukarråden ska verka hälsofrämjande samt ge social stimulans. 
- Översyn av taxor. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

- Det märks att det är valår. Det är mycket diskussioner. 
- Det kommer in 8-12 bygglov varje vecka till sektorn. 
- Ny renhållningstaxa tagen. Den är oförändrad från år 2013. 
- VA-taxan höjd med 5,3 %.Beslut 

1.  Rådet för Funktionshinderfrågor beslutar att notera informationen. 
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RF § 34 
 

Information/ Frågor från organisationerna 

Information 

 Gunilla Wallengren informerar om sitt möte med Västtrafik, SJ och Västra 
Götalandsregionens rättighetskommitté gällande X61 tågen som trafikerar Alependeln.  

Frågor 

1. Privata aktörer gällande LOV måste ha kollektivavtal, ansvarsförsäkring och 
skadeståndsansvar. Hur ser det ut för Ale? 
Svar: Besvaras av Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 18/11. 
 

2. Hur blir det med kommunens äldreboenden med tanke på utförsäljningen? 
Svar: Besvaras av Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 18/11. 
 

3. Vilka vårdcentraler har demenssköterska? ( Vid förra möter informerades att det fanns 
på 3 av 4, men informationen finns ej på hemsidan som utlovades på mötet). 
Svar: Besvaras av Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 18/11. 
 

4. Problematiken kvarstår fortfarande gällande hemtjänsten, de vägrar dammtorka trots 
att man har det i sitt beslut. Hemtjänstpersonal kräver att hyllor och liknande ska vara 
tomma om de ska dammtorka. 
Svar: Besvaras av Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 18/11. 
 

5. Fått information om att ledsagning inte innefattar toalettbesök eller att äta, stämmer 
detta? 
Svar: Besvaras av Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 18/11. 
 

6. Fel i kommunens broschyr om larm gällande erbjudande om larm på natten.  
Svar: Detta kommer att rättas till i nya broschyren. 
 

7. Rådet väntar fortfarande på det utlovade offentliga mötet angående LOV. 
Svar: Besvaras av Rose-Marie Fihn. 
 

8. Hemtjänstpersonalen är alldeles för stressad. Har det blivit så många 
hemtjänstberättigade att personalstyrkan ej räcker till? 
Svar: Besvaras av Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 18/11. 
 

9. Belysningen utanför Aktivitetshuset i Älvängen är mycket dålig och mörkare tider är 
på väg. Vad görs åt detta? 
Svar: Besvaras av Samhällsbyggnadsnämnden 18/11. 
 
 
 



PROTOKOLL 16(18) 

Rådet för funktionshinderfrågor 
Sammanträdesdatum: 2013-09-16 

 
 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

10. Ale kommuns hemsida är svårnavigerad även för datavana personer. Vad görs åt 
detta? 
Svar: Ale kommuns lanserade sin nya hemsida 12/11. 
 

11. Hur har det gått med dosa och självbetjäningsapparat till de meröppna biblioteken, är 
de tillgänglighetsanpassade? 
Svar: Besvaras av Kultur- och fritidsnämnden 18/11. 
 

12. Skepplanda simhall: Det är smutsigt i bassängen. Detta är ett problem och rengöringen 
av bassängen måste förbättras. 
Svar: Besvaras av miljöenheten på sektor samhällsbyggnad. 
 

13. Hur har det gått med rampen till Surte Bibliotek? 
Svar: Den ska vara åtgärdad. 

Beslut 

1. Rådet för Funktionshinderfrågor beslutar att notera informationen. 
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RF § 35 
 

Övriga frågor 

 Förslag från Tyrone Hansson, samhällsbyggnadsnämnden: Kommunen 
projektanställer en person som ”dammsuger” kommunen på tillgänglighetsfrågor. 
 

 Att fundera på till nästa möte den 18/11: Ska Rådet för funktionshinderfrågor ha ett 
öppet möte?   

Beslut 

1. Rådet för Funktionshinderfrågor beslutar att notera informationen. 
2. Rådet för Funktionshinderfrågor beslutar uppdra åt Tyrone Hansson och             

Rose-Marie Fihn att föra detta förslag vidare. 
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RF § 36 
 

Avslutning 

Ordföranden Rose-Marie Fihn förklarar möter avslutat. 

 

 


