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Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 09.30-10.30 

Beslutande 
ledamöter 
 
 
 
 
 
 
 
Ersättare 

Christoffer Wallin (SD), ordförande 
Karl-Anders Andersson (C) ledamot 
Yngve Carlsson (HSO/Diabetesföreningen) 
Lillvor Johansson, (FUB) 
Marianne Schewenius, (HRF) 
Görel Christer-Nilsson, (Hjärnkraft FyrBoDal) 
Birgit Carlsson (HSO) 
 
 
 

  
Övriga deltagare Markus Fjellsson, sekreterare 

Catharina Sundström, tf. avdelningschef ÄO 
Håkan Sundström, kommunchef (§ 13) 
 

  
 

Utses att justera 
Plats och tid 

 
Görel Christer Nilsson 
Kommunhuset Forum, den 11 februari 2020  
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Kommunala rådet för funktionshinderfrågor kl 09.00-09.30 
 
§ 1 
Upprop samt val av justerare 
 
Sekreteraren förrättar upprop. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor väljer Görel Christer Nilsson 
att justera dagens protokoll, tid och plats väljs vid gemensam mötestid med KPR. 
 
§ 2 
Föregående protokoll 
Läggs till handlingarna 
 
§ 3 
Information från Centralförbunden 
FUB: Det pågår en översyn över yrket ”personlig assistent”.  
I regleringsbrevet ska de se över kompetensnivåer på boenden. 
 
Hjärnkraft: Förbundet har skrivit en bok ”ska jag gasa eller bromsa” om 
hjärnskador och den har delats ut i skolorna i Munkedal. Även arbete med att 
främja trafiksäkerhet när det gäller elscooter och elrullstolar. Primärvården behöver 
också riktlinjer för lätta hjärnskador. De har också givit ut en bok om TBE-skador. 
 
HRF: Har kongress i Stockholm i maj i år. Ett ombud Kerstin Mannerek kommer att 
delta från Munkedal. 
 
Reumatikerförbundet: Årsmöte i mars. Där ska beslutas om ett sommarläger för 
ungdomar i Bohuslän. 
 
§ 4 
LSS-avgifter 
Förbehållsbelopp: Clarie har pratat med Stefan Röhmer efter önskemål från rådet. 
Claire skriver svar utifrån det Stefan meddelade henne: Beloppet är beskrivet i 
Socialtjänstlagen. Omfattar nu alla former om serviceboenden. Vad som ska ingå är 
lite diffust och varierar mellan kommuner. Munkedal tar ut hyra utifrån 
allmännyttans nivåer. 
Förslag: Sätt upp ett typexempel utifrån både SoL och LSS och beskriv hur 
avvägningarna går till. 
 
§ 5 
Presentation ny enhetschef, Caroline Wijk 
Caroline kommer att ta över LSS-verksamheten som Arijana Karamehmedovic 
tidigare har haft. Fram till 17 februari arbetar hon som enhetschef på Ekebacken. 
Hon har tidigare vikarierat för Ariana. 
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Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet  
kl 09.30-11.00 
 
§ 6 
Upprop för KPR samt val av justerare för pensionärsrådet samt gemensam  
dag och tid för justering av båda protokollen 
 
Sekreteraren förrättar upprop för pensionärsrådets ledamöter. 
Kommunala pensionärsrådet väljer Ulla-Britt Eklund att justera dagens protokoll. 
 
§ 7 
Välfärdsnämndens ärenden 
Catharina Sundström informerar om ärenden som ska tas upp på kommande möte 
med Välfärdsnämnden den 20 februari.  
 
§ 8 
Färdtjänstregler information 
Avdelnignschef Claire är hemma med sjuk barn idag så punkten utgår. 
 
§ 9 
Förslag utbildningsdag:  
- Camilla Svensson SRF Bohuslän 
- Kommunens organisation och arbetsfördelning på politisk- och tjänstemannanivå 
 
Förslagen godkänns som upplägg för utbildningsdagen den 7 april. 
 
§ 10 
Information om rehab.enheten 
Lokalerna ska öppnas upp för personer med fler olika sorters besvär, för att 
förbereda för annan träning. Dock inte för allmänheten. 
Syn- och hörselinstruktören finns kvar fram till 31 mars. 
Enheten ska ingå i ett forskningsprojekt där man använder yoga inom 
dagverksamheten. Projektet heter ”Yoga hela livet” och hska pågå i 1,5 år. 
 
§ 11 
Information om Äldreboenden 
Beslut att gå från fem boenden till tre kvarstår. Kvar blir Sörbygården, Allegården 
och det nya boendet i Dingle. 
Förvaltningen har också fått ett uppdrag att titta på möjligheten till 
Trygghetsboende i kommunen. 
 
§ 12 
Lägenhet i Hällevadsholm 
Det finns en bostadsrätt i Hällevadsholm som kommunen äger. Frågan lyfts nu för 
att reda ut hur mycket den används av föreningar.  
Först var det bibliotek under flera år, sedan gick det över till en terapilokal. Det 
finns fortfarande kvar både vävstolar och hyvelbänk. SPF använder den mycket. 
Hembygdsföreningen är där regelbundet, även föreningen i arbetet mot ofrivillig 
ensamhet.  
Enligt rådets ledamöter finns det ett stort behov av lokaler på det här sättet. Inte 
bara i Hällevadsholm. 
Förslag från rådet är att det även skaffas en motsvarande lokal i centrala Munkedal 
och en i Hedekas. 
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§ 13 
Information om Medborgarrådet. Verksamhet 2019? 
Varför har det inte kommit igång under 2019. Orsaken är att det inte har varit lätt 
att hitta representanter från ungdomarna. Nu har detta lösts, och 
kommunledningen har träffat ungdomarna för att förebereda dem för arbete i ett 
politiskt råd.  
Första mötet är planerat till april, presidiet kommer att besluta om datum denna 
vecka.  
 
 


