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Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

 

Datum och tid 2016-05-31 klockan 17:00 – 19:00 

  

Plats Fontänen, Skaraborgsgatan 26 

  

Närvarande från rådet Ulla Bergström, DHR, ordförande 

Christer Jonsson, SRF, vice ordförande 

Gunnar Hult, FUB 

Margareta Nolåker, HRF 

Iris Uvenfors, Hjärt- och lungsjuka 

Lena Hermansson, DHR ers för Hans Gustafsson RSMH 

Monica Karlsson, Reumatikerna 

 

ERSÄTTARE: 

 Anita Viktor, Hjärt- och lungsjuka 

Ulla Nyborg, Reumatikerna 

 

 

Övriga närvarande Lasse Fredman, Överförmyndare 

Carina Rönnerhall, Sekreterare 

 

 

KRF § 12 

 

Mötets öppnande 

 

Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.  

 

__________ 

 

KRF § 13 

 

Fastställande av dagordning 

 

Dagordningen fastställdes enligt kallelse med tillägg på övriga frågor. 

 

__________ 
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KRF § 14 

 

Protokolljusterare 

 

Iris Uvenfors utsågs att justera dagens protokoll. 

_________ 

 

KRF § 15 

 

Ev adjungeringar  

 

Kristina Adolfsson är adjungerad till dagens sammanträde.  

__________ 

 

KRF § 16 

 

Överförmyndare Lasse Fredman på besök 

 

Rådet har bjudit in överförmyndare Lasse Fredaman för att diskutera och få 

information om sista tidens alla skriverier och TV inslag om gode män. Skara 

kommun är med i Överförmyndare i samverkan, där 13 andra kommuner också ingår. 

Mycket av överförmyndarens arbete är delegerat till Skövde där de till exempel tar 

emot alla ansökningar.  

 

I Skara finns över 100 personer som har hjälp av god man. Kommunen är ytterst 

ansvarig för att god man sköter sina uppdrag.  

 

Efter många diskussioner så kom rådet fram till att de vill bjuda in Mikael Hätting till 

nästa råd den 23/8. Lasse Fredman tar en kontakt med Mikael Hätting. 

__________ 

 

KRF § 17 

 

Rapporter och skrivelser 

 

 Ulla Bergström läser upp en skrivelse från Christer Jonsson angående 

representation i Rådet för funktionshinderfrågor. Skrivelsen är ställd till 

Omsorgsnämnden, kopia till Kommunstyrelsen och till Rådet för 

funktionshinderfrågor för kännedom.  

 Lokaltrafiken, Christer Jonsson informerade om att kollektivtrafiknämnden och 

västtrafik haft ett möte. Vi kommer få besked vad som gäller. En rapport 

kommer att bifogas protokollet. 

 Idag 31/5 stängde vårdcentralen. Rådet fick lov av KS att skicka en skrivelse 

till regionsstyrelsen. Denna skrivelse bland andra gjorde att regionen förlängde 

tiden för de med ekonomiska problem men tyvärr hade det gått för långt med 

Skara vårdcentral. 

 

__________ 
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KRF § 18 

 

Övriga frågor 

 

 Nu är det dags för våra uteserveringar igen, på Marumsgatan har en restaurang 

fått ett väldigt generöst bygglov, situationen där är väldigt rörig för de som har 

ledarhundar bland annat.  

Det skulle kommit ut regler för hur bygglov skulle hanteras men dessa har inte 

kommit som utlovat. 

 Kontakt med Munken, Lena Hermansson har pratat med dem. 

1. Markeringar ska sättas upp i trappan 

2. Dörrarna går inte att markera pga fotoceller 

3. Höjda sarger på kassadiskarna beror på att varorna tidigare ramlat av. 

Man kan som rullstolsburen få hjälp genom självskanningen och det är 

skyltar uppsatta om detta 

4. Kyldiskarna är en policy i alla ICA affärer och de spar även energi 

    

 Ulrik tackar för att vi för en dialog. 

 

__________ 

 

 

KRF § 19 

 

Mötets avslutande 

 

Ordförande tackar för visat intresse önskar en trevlig sommar och förklarar mötet 

avslutat. 

 

___________ 

 

 

 

 

Ulla Bergström  Iris Uvenfors 

Ordförande    Justerande 

  

  

 

 

Carina Rönnerhall   

Sekreterare    

    


