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Kommunala rådet för funktionshinderfrågor kl 09.00-11.15 
 
§ 33 
 
Upprop samt val av justerare 
 
Sekreteraren förrättar upprop. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor väljer Birgit Carlsson (HSO) 
att justera dagens protokoll, tid och plats väljs vid gemensam mötestid med KPR. 
 
§ 34 
 
Föregående protokoll 
Läggs till handlingarna. 
 
§ 35 
 
Information från Centralförbunden 
Ingen information. 
 
§ 36 
 
LSS-avgifter (förbehållsbelopp) 
Det finns inget förbehållsbelopp när det gäller hyreskostnaden, och Munkedals 
kommun följer nationella riktlinjer enligt ett beslut i KF. 
Det kan förekomma förbehållsbelopp när det gäller vårdavgifter, vilket inte tas ut i 
Munkedal. 
Ledamöterna menar att det finns andra sätt att se på detta, och vill att Clarie tar 
kontakt med rättsombudet Stefan Römer för mer information, vilket hon kommer 
att göra. 
 
Gemensam mötestid med kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor  
kl 09.30-11.15 
 
§ 36 
 
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 Ivan Carlsson (PRO) att justera dagens 
protokoll. 
 
Valda justerare i båda råden beslutar om en gemensam dag för justering av 
protokollen, måndagen den 18 november kl. 13.00  
 
§ 37 
Mötestider 2020 
Mötestiderna för 2020 godkänns. 
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§ 38 
Stående punkt: Välfärdsnämndens ärenden 
Budget tas på nästa punkt. 
 
§ 39 
Budget 2020 
Maria Ottosson Lundström och Clarie Engström informerar om åtgärder för att 
anpassa verksamhetens till budget 2020. Anpassningarna kommer att tas upp för 
beslut i Välfärdsnämnden den 21 november och råden har möjlighet att inkomma 
med synpunkter till nämnden. Synpunkterna ska i så fall lämnas in till 
nämndsekreterare senast onsdagen den 20 november klockan 12.00. 
Detaljbudgeten kommer att tas upp för beslut i december och råden kommer att ha 
tillfälle att lämna in synpunkter även då, efter information på rådens extramöte den 
12 december.  
 
§ 40 
Information om Rehab. enheten 
Nuvarande enhetschef Margot Stelling kommer att gå i pension inom kort. Därefter 
kommer ansvaret för enheten att gå över till enhetschefen på hemsjukvården Malin 
Petzäll. Det kommer att finnas en samordnare på rehab. enheten för att säkerställa 
att inte rehabarbetet kommer att trängas undan av sjukvårdsfrågor. 
Rehabenheten är inte öppen för allmänheten, men det finns möjlighet för olika 
grupper att boka in regelbunden träning om det finns behov som inte kan uppfyllas 
av kommunens olika gym. 
Malin Petzäll har initierat en ansökan om att arbeta med ”Yoga hela livet”, och fått 
den beviljad. Övriga kommuner som fått beviljat är Stockholm och Malmö. 
 
§ 41 
Äldreboende (Ekebacken, Dingle) 
Det finns en sammanställning av konsekvenser kring en ev. nedläggning av 
Ekebacken. SPF frågar vem som står bakom den sammaställningen, och det är 
personalen på Ekebacken.  
Det finns en annan konsekvensbeskrivning där tjänstemännen är med, så flera 
olika yrkesgrupper har fått möjlighet att yttra sig. I utredningen om Ekebacken 
finns det tre olika alternativ: 
Alt1 Stänga en avdelning på Ekebacken 
Alt 2 Avvakla ett våningsplan på Ekebacken 
Alt 3 Stänga hela Ekebacken. 
Förvaltningen kommer att föreslå alternativ 2.  
SPF Munkedal vill vara tydliga med att alternativ 3 inte är acceptabelt. 
Diskussion följer om olika alternativ och dess konsekvenser.  
PRO och SPF är överens i sina åsikter 
 


