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Sommontröde
Plols och tid

Kommunala rådet für personer med funktionsnedsättning
Sammanträdesrum Bäve, kl. 1 3 :00

Ledomöler

Monica Bang Lindberg (L), kl. 13:40-15:50, $ 3-$ 7
Cecilia Sandberg (S), kl. 13:00-15:35, g l-g 6
Kenneth Engelbrektsson (S)
Stefan Skoglund (S)
Annelie Högberg (S)
Jens Sahlin, Funktionsrätt, ordförande
Rolf Rodin, SRF

Bo Simonsson, Funktionsrätt
Karin Strömsholm, RBU
Lena Nyström, Diabetikerföreningen
Lena Fernbratt, Neuroförbundet
Ulla Lindström, DHR
Sirpa Johansson, DHR
Tjönslgöronde ersöllore
Ersötlore

övrigo
Anders Paulin, avdelningschef, socialtjänsten, $ l-$ 3 delvis
Åse Stefansdotter, verksamhetspedagog, socialdänsten, $ 1--$ 2
Louise Nilsson, verksamhetspedagog, socialtjänsten, $ 1--$ 2
Elisabeth Johansson, chefssekreterare, kommunledningskontoret

Utses otl justero

Sirpa Johansson

Jusleringens plols och tid

Paragrafer $$ 1-7
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Underskrift
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Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 2020-02-06
Kommunledningskontoret
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Dnr KS 303472

Upprop samt val av justerare
Sqmmqnfotlning
Upprop ftirrättas och justerare utses.
Beslut

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar

att utse Sirpa Johansson attjustera dagens protokoll.
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Dnr KS 3038ól

Presentation av resultat från en nationell brukarundersökning
gjord under hösten 2019 inom daglig verksamhet
Sommonfqttning
Verksamhetspedagogerna.Ä.se Stefansdotter och Louise Nilsson redogör för resultatet
från en nationell brukarundersökning inom daglig verksamhet gjord u.rd.. hösten.

Presentationsmaterialet läggs ut på uddevalla. se
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Dnr KS 2O2O/OOO9}

Ärendebalanslista för kommunala rådet för personer med
fu n ktionsnedsättn i ng 2020
Sommonfollning
Punkter

l.

till kommunala rådet ft)r personer med funktionsnedsättning.

utbildning für nya deltagare i de kommunala råden personer med
funktionsnedsättning samt i nformati on från fü reningalnas verksamhet.

Svar: Utbildning planeras t1112020-03-23 ochinbjudan kommer att skickas ut.

2.

Det behövs räcken utmed trappstegen utanför Gallionen.

svar: Kommunen har tillsammans med projektledningen ftir Kungsgatan gjort
bedömningen att ytan framför Gallionen följer lagstiftningen krav på tillgänglighet.
Kommunen har därför inte flor avsikt att sätta upp ytterligare räcken.
Funktionsrätt Uddevalla godtar inte beslutet utan kommer att skicka in en skrivelse
samhällsbyggnadsnämnden.

till

Frågan står kvar på listan

3. Hur har kommunen

tänkt framöver för personer som fått assistansen helt
indragen? Är det tjänstemän eller politiker som tagit beslutet?

Svar: Anders Paulin avdelningschef fcir avdelningen stöd och service på socialtjänsten
informerar om hur man gör fdr att söka assistansersättning och vilka sòm beslutar.
Presentationsmaterialet läggs ut på uddevalla.se

4.

Hur kommer bemanningen att vara på de olika LSS-boendena efter
besparingarna?

Svar: Anders Paulin informerar om bemanningen på de olika LSS-boendena.
Presentationsmaterialet läggs ut på uddevalla.se

5. vad händer med kabeldragningar

für strömmen vid olika event?

Svar: Krav ställs på arrangören att kablarna ska vara överkörningsbara. En översyn av
kravlista kommer att göras.
Frågan står kvar på listan.
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Hur ser planen ut på inköp av den framtida fordonsparken gällande tystgående
fordon?
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Svar: Kommunen går mot attvarafossilfri vilket innebär inköp av elfordon.
Viktigt att man i upphandlingar tar med krav på tekniska lösniÀgar, ljudfunktioner som
underlättar för synskadade att observera fordonen.
7

Det har kommit en hel del synpunkter på hemtjänsten
information om punktinsatser kontra flexibilitet.

till

oss.

vi

önskar

Svar: Sektionschef

Jessica Eriksson, socialtjänsten, har inte möjlighet att komma
dagens sammanträde.

till

Frågan står kvar och tas upp på kommande sammanträde.

8.

Problem med uppkommen svacka i trottoaren utanför pizzeriaNapoli som
kommunen lovat att åtgarda men som inte skett ännu.

Svar: På föregående sammanträde framftirdes att man kan ta sig till trottoaren på andra
sidan gatan. Där behövs då fasade kanter så att rullstolsburna o"h p".ron.,
-.d rullator
kan ta sig upp och ner lrån trottoaren. Nya tillståndsregler för utesèrverin gar ar tagna
som bl.a. innebär att det ska finnas en slät ytapäminst en meter utanför uteserveringen.

9.

Hur går det med hastighetsregleringen i tatbebyggt område?

Svar: At 2013 giordes en undersökning "Rätt fart i staden" men inget har genomförts.
Det finns inga besked om när detta är klart.
Frågan står kvar på listan.
10. Hur går det med järnbron gällande beläggningen?

Svar: Finns inget annat svar än det som lämnades på föregående sammanträde.
Frågan står kvar på listan.
I 1. Hur går det med målningen

i gatan utanför Dagson, Södergatan 1 1, für taxibilar?

Svar: Hämtning och lämning med taxi far ske i den ftjr vårdcentralen avsedda rutan för
sjuktransporter. Det vill säga det streckade området framf<jr entrén. Det är dock ingen
parkeringsplats. Därav menar trafìkteknikerna att det inte krävs någon särskild ruta för
taxi. Området bedöms också så stort attytanräcker för både sjuktrãnsport och taxi om
konflikt skulle uppstå. Området används också av flexbussen für på- óch avstigning.
Men trafikteknikerna har svårt att se att konflikttillfüllena skulle bli så stora atisamtliga
trafikslag behöver använda ytan samtidigt och då finns parkeringsplatser i närheten,
inklusive lastzon som är okej att använda.
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Kommunolo rådet för personer med
funktionsnedsöltning

2020-02-06

Dnr KS 2Ol 9/0091

O

Motion från Stefan Skoglund (S) om att utarbeta ett arbetssätt
om enkelt avhjälpta hinder
Sommonfqttning
Motion från Stefan Skoglund (S) om att utarbeta ett arbetssätt om enkelt avhjälpta
hinder har remitterats från kommunfullmäktige till kommunala rådet for perÀoner med
funktionsnedsättning.

Beslulsunderlog
I I sutdrag från kommunfullmäkti ge 20 1 9 - 12 - I I,
ç 324
Motion från Stefan Skoglund (S) om att utarbeta ett arbetssätt om enkelt avhjälpta
hinder
Riktlinjer för kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med

Protoko

funktionsnedsättning
Beslut
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar

att föreningarna inkommer med skriftligt svar på motionen till sekreteraren senast
2020-03-20, samt

att ärendet tas upp på kommande sammanträde2020-04-02.
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Kommunolo rådet för personer med
funktionsnedsöttning

2020-02-06

Dnr KS 2019 /OOg12

Motion från stefan skoglund (s) om attraktiv arbetsgivare
Sqmmonfoltning
Motion från Stefan Skoglund (S) om attraktiv arbetsgivare har remitterats från
kommunfullmäktige till kommunala rådet für personer med funktionsnedsättning.
Beslutsunderlog
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019 -12-I l, ç 324
Motion från Stefan Skoglund (S) om attraktiv arbetsgiare
Beslut
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar

att föreningarna inkommer med skriftligt svar på motionen till sekreteraren senast
2020-03-20, samt

att ärendet tas upp på kommande sammanträde2020-04-02.

Js

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

oÉv4¿

Protokoll

Q'Egw-t

Kommunolo rôdel för personer med
funklionsnedsöttning

.ffir
S

ó

2020-02-06

Dnr KS 303473

Nämndernas representant informerar
Sqmmonfoltning
Kultur och fritidsnämnden
Monica Bang Lindberg (L) informerar om sportlovskalendern där det finns aktiviteter
för alla. En översyn av füreningsbidragen är på gång. Gruppen för föreningsstödet
kommer att utses på kommande nämndssammanträde. De kommer att ha möten en gång
i månaden. Inbjudningarhar gått ut till utvalda ftireningar.

Annelie Högberg (S) framför att det troligen kommer att behövas olika reglemente
beroende på att föreningarna har olika verksamheter.
Önskan om syntolkad teater framförs, Monica tar med sig frågan.

Barn och utbildningsnämnden
Cecilia Sandberg (S) framför att det inte finns några ärenden just nu som berör rådet.
Cecilia informerar om att Komvux bl.a. har utbildning för vård och omsorg med
integrerad språkundervisning.
Samhällsbyggnadsnämnden
Kenneth Engelbrektsson (S) informerar om att ombyggnad av Lagerbergsgatan och
Norra Drottninggatan utanför Gallionen pågår. Vägen upp till Bjursjön håller plt att
fcirbättras. Kabelskydd vid evenemang kommer att ha mjuka övergångar. Bestämmelser
om nyttjande av allmän plats har reviderats. Bestämmelserna berör bl.a. affischering,
uteserveringar, ambulerande matserveringar, valstugor m.m. Kenneth ftjreslår att de
skickas ut till handikappforeningarna.
Bestämmelserna kommer att tas upp för ytterligare revidering i slutet av februari enligt
kommunstyrelsens sekreterare och därfor väntar man med att publicera dem tills den¡a
revidering är klar.

Socialnämnden
Stefan Skoglund (S) informerar om att det inte har hänt så mycket sedan senaste
sammanträdet. Privatisering av äldreomsorgen i Ljungskile pågår. I nämnden pågår
diskussioner om att mötesplats Skogslyckan ska flyttas till Lotcen. Hemmafixarna är
också en fråga som är på gång samt om- och tillbyggnad av Rotviksbro.
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2020-02-06

Dnr KS 303474

övrigt
Sommonfqttning
Karin strömsholm (RBU) undrar hur ridutredningen i kommunen ligger till.
Monica Bang Lindberg (L) svara att processen pågår.
Karin undrar också om rehabiliteringsbadet fortfarande finns med i planeringen av
badhuset.

Monica svarar att arlt finns med i planeringen förutom spA-delen.
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