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 Justerande .............................................................................................................................................. 
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Underskrift ........................................................................................................ 
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           § 23  

Fastställande av dagordning 

Kommunala funktionshinderrådets beslut 

Kommunala funktionshinderrådet fastställer dagordning enligt nedanstående. 

 

1.  Godkännande av föredragningslistan 
 

2.  Föregående mötesprotokoll 
 

3.  Ritningsgranskarrådet 
 

4.  Verksamhetsinformation  

• Kommunstyrelsen 

• Byggnadsnämnden 

• Kultur- och utbildningsnämnden 

• Socialnämnden 

• Presentation av kommunchef 

 

5.  Presentation av tf socialchef 
 

6.  Inkommen skrivelse 

• Syn och hörselinstruktör 

 

7.  Information Stöd och Service 
 

8.  Tillgänglighetsplan, information 

• Utse 3 representanter ur KFR 

 

9.  Samhällsbyggnadsförvaltningen 

• Bron vid Ängenäs 

• Information 

 

10.  Tillgänglighetspromenaden 2020 

• Svar från enkät 

 

11.  Anhörigstöd – information från arbetsgruppen 
 

12.  Information från Funktionshindrensföreningarna, diskussion 
 

13.  Information från Funktionshindrensföreningarna 

• Hur ska presentationen framföras på mötet 

 

14.  Inkommen skrivelse 

• Ledar- och assistanshund i kommunala lokaler 

 

15.  Rapporter och övriga frågor 
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              § 24 

Föregående mötesprotokoll 

Beslut 

Kommunala funktionshinderrådet beslutar att godkänna protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Föregående mötesprotokoll gicks igenom. Reglementet för Ritningsgranskarrådet finns 

Melleruds kommuns hemsida, kommun och politik, kommunal författningssamling, reglementen. 
I diariet är beteckningen SN2019/121. 
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              § 25 

Ritningsgranskarrådet 

Beslut 

Kommunala funktionshinderrådet beslutar att godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 
Ritningsgranskarrådet har haft tre sammankomster, 5 maj, 26 augusti och 31 augusti. 

 
5 maj  

Genomgång av kartläggning av handikapparkeringsplatser i Melleruds tätort, gjorda av Veronica 
Mellander och Patrik Storm. Förslag till färdigställande lämnade RGR till SHBF. 

 

26 augusti 
En promenad över nya bron från Storgatan till Ängenäs demensboende, där gruppen fick en 

guidad rundvisning av Linda Hamrin. Ritningsgranskarrådet har till viss del varit med och lämnat 
synpunkter. Det var trevligt att se det fantastiska resultatet. 

På återvägen avbröt gruppen ett pågående arbete med feldimensionerade 

handikapparkeringsplatser på besöksparkeringen. Vi kontaktade Sören Elofsson, som kom till 
platsen och gav order om att göra om och göra rätt. 

 
31 augusti 

Träff med Peter Mossberg och Johan Udd vid Skeppskrogens restaurang, med anledning av ny 

entré till restaurangen, som hade otillgänglig framfartsväg och entré. Förslag gavs till placering 
av handikapparkeringsplatser. 
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              § 26 

Verksamhetsinformation 

Beslut 

Kommunala funktionshinderrådet beslutar att godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen 

Kommunalrådet informerar att hela samhället har påverkats stort av pandemin och detta har 

delvis styrt mycket av det kommunala arbetet. Kommunalrådet är väldigt nöjd och tacksam för 
det arbetet som gjorts tillsammans i dom olika förvaltningarna. Dock finns det stor oro inom 

näringslivets olika grenar samtidigt som det varit ett bra och tätt samarbete mellan kommunens 
Näringslivsråd och kommunledningen. Stor oro finns också vad som händer med den psykiska 

hälsan i samband med Covid-19. I spåren av pandemin uppstår välfärdsutmaningar i både kort 

och lång sikt. Inget facit finns ännu men Mellerud har inte drabbats värst av alla kommuner 
men pandemin påverkar alla kommuner med mycket olika satsningar från riksdag och 

regeringen vilket innebär att det blir ryckigt i all information och alla beslut som kommer. 

Elisabet Carlstein har anställts som ny ekonomichef. 

Besked om olika satsningar kommer från regeringen. Mellerud kommer att få ett extra tillskott 

på 13 miljoner kronor varav 7 miljoner är öronmärkta till äldreomsorgen.  

Kommunutredningen är klar och Mellerud kommer att yttra sig även om man inte tillhör 

referensgruppen. Det största förslaget är att dom kommuner som självmant genomför en 
kommunsammanslagning kommer att få sina skulder avskrivna. Om kommunsammanslagning 

sker, istället för samarbeten mellan befintliga kommuner, är risken stor att det blir försämringar 

för medborgarna. Många samhällsnyttiga tjänster som finnas idag måste finnas kvar i 
medborgarnas närhet eller åtminstone inom ett visst geografiskt avstånd. Målet för Mellerud är 

att utveckla den närliggande servicen, delvis genom samarbete med närliggande kommuner. 

Kommunen har ansökt hos Trafikverket att få trafikljus i närheten av Melleruds handel över 

Europaväg 45 men det har blivit avslag. Kommunalrådet informerar att kommunen istället 
försöker få digitala ljustavlor för påvisande av hastigheter.  

Byggnadsnämnden 

 
Anette Levin informerade att Maria Wagerland har anställts som ny tillväxtchef. 
En bodialog kommer att anordnas den 8 oktober för olika byggherrar i kommunen för att öka 
intresset för byggandet i kommunen.  Vidare informeras om att DP för Vita Sannar pågår och 

kommer troligen upp för beslut om antagande i KF oktober. Detaljplanen möjliggör för 

campingen att växa med fler platser.   
DP -Sapphult, Melleruds Norra industriområde, där pågår planläggning och just nu försöker man 

få till en lösning med Trafikverket.  
Detaljplan för resecentrum har påbörjats som innefattar området Brandstationen, Stinsen, 

Tågstationen; Bergs och en ny bussgata, så att bussarna inte behöver köra via bostadsområdet. 

Kultur- och utbildningsnämnden 

Ann-Christin Larsson informerar att tidigare distansundervisningen på gymnasiet p g a 

pandemin har upphört och återgått till ordinarie skolgång.  

Olika arrangemang som ligger i närtid kommer att ställas in på grund av pandamin. Exempel på 

dessa arrangemang är luciatåg, kulturskolans konsert, 50-årsjubileet av kulturskolan.  
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Socialnämnden 

Delårsbokslutet är snart klart och det verkar vara i balans, förutom Individ- och 
familjeomsorgen som visar på stort underskott. Största orsaken till underskottet är 

placeringarna för Barn och Unga samt missbruk. Det arbetas kraftigt med att hitta åtgärder för 
att minska dessa kostnader. 

Ängenäs har visats upp vid olika tillfällen innan brukare flyttat in. En lördag när allmänheten var 
inbjuden kom det 217 personer som anmält sig. Första brukarna har flyttat in. Personal har 

flyttat med allt eftersom brukarna har flyttat. Brukarna ska bo ungefär i samma grupperingar 

som tidigare och ha kvar samma kontaktpersoner. I oktober beräknas att alla 54 platserna ska 
vara fyllda. 

Kommunen erbjuder anställda inom Vård och Omsorg att göra självtester för Covid-19 vid 
hembesök. I början av pandemin hade kommunen några få fall inom hemtjänsten men därefter 

har Melleruds kommun klarat sig bra då stor smitta inte brutit ut. Rutiner har behövts ändrats 

och kompletterats flera gånger och varje gång ska rutinerna presenteras för enhetschefer som 
därefter har fått ge informationen vidare till sina medarbetare.   

Presentation av kommunchef 

Karl-Olof ”Kalle” Petersson, ny kommunchef sedan cirka 1 månad, presenterade sig. Kalle bor i 

Frändefors där han bland annat är fritidsbonde tillsammans med sina bröder. Innan han blev 
kommunchef arbetade Kalle som Förvaltningschef på Utbildningsförvaltningen i Partille 

kommun. Han har stor erfarenhet från olika kommunala uppdrag, främst på utbildningssidan 

men är i grunden utbildad lärare i matematik och naturvetenskap. 

Han ser fram emot uppdraget och tycker att det ska bli spännande och inspirerande att arbeta 

inom och för Melleruds kommun. 
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             § 27 

Presentation av tf socialchef 

Beslut 

Kommunala funktionshinderrådet beslutar att godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Gunnar Erlandsson, ny tf socialchef presenterade sig. Uppdraget började i mitten av augusti och 
skulle avslutas den 15 november men avtalet har förlängts till den 31 december 2020, då 

förhoppningsvis ny socialchef kan börja.  

2015 gick Gunnar i pension efter flera års arbete som socialchef i Åmåls kommun. 2018 hade 

han uppdrag som tf socialchef i 7 månader i Sotenäs kommun och därefter 1 år i Orust 
kommun.   

Just nu arbetas det med delårsbokslutet. Ett underskott på 11 miljoner kronor förväntas bli 7 

miljoners underskott istället. Hemtjänsten är en stor kostnad och den är högre än normalt. 
Största underskottet i delårsbokslutet finns på Individ- och familjeomsorgen där framförallt 

placeringar samt konsulter står för den största delen. Målsättningen är att ha ersatt samtliga 
konsulter som arbetar som socialsekreterare med anställda socialsekreterare. Det finns 

sökanden som förhoppningsvis kommer att anställas. För att minska dyra placeringar ska det 

arbetas med hemmaplanslösningar, dvs arbeta med att kunna placeringar i närheten. 

Carina Holmqvist har anställts som ny sektorchef för Individ- och familjeomsorgen från och med 

den 16 november 2020. Tjänsten kommer att delas med Bengtsfors kommun.   

Förutom arbetet med och uppföljning av ekonomin är en stor del av uppdraget att förbereda 

samarbetet med Bengtsfors kommun. 
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              § 28 

Inkommen skrivelse 

Beslut 

Kommunala funktionshinderrådet beslutar att godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inkommen skrivelse från Synskadades riksförbund gällande syn och hörselinstruktör.  

Tf socialchef presenterade den skrivelse som nämnden beslutat om. I skrivelsen presenterades 

kommunens syn på saken där nämnden beskrev dom olika ansvarsområdena, fördelat mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna.  

Funktionshindersrörelsen ser frågan utifrån ett annat perspektiv, då rörelsen ser det som 
grundläggande vård och inte som ett hörselombud. 

Förslag från Inger Andersson att representant för Syn- och hörselinstruktör bjuds in till nästa 

KFR. 

Christina Eriksson berättade om olika exempel på vad en Syn- och hörselinstruktör kan hjälpa 

till med. SRF kommer att lämna in en skrivelse som svar på nämndens beslut.  

Christina Eriksson informerade också att Uddevalla kommun håller på att söka en person som 

syn och hörselinstruktör. 
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              § 29 

Information från Stöd och Service 

Beslut 

Kommunala funktionshinderrådet beslutar att godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sektorchefen informerade om uppdraget med hyrorna inom LSS-boende som 
socialförvaltningen tillsammans med chefen för Melleruds Bostäder har fått i uppdrag att se 

över. Vidare information lämnas vid nästa KFR. 

Daglig verksamhet har gått från 7 enheter till 5 enheter och innehållet bygger på brukarnas 

behov och intresse av sysselsättning. 

APP-caféer på korttids har startat upp igen efter att ha varit nedstänkt under våren och 

sommaren.  

Covid-19 har påverkat oss alla och hela våren och sommaren har arbetet med att uppdatera 
rutiner och säkerställa att alla håller sig till folkhälsoomyndighetens rekommendationer. 
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              § 30 

Tillgänglighetsplan 

Beslut 

Kommunala funktionshinderrådet beslutar att utse nedanstående personer från KFR att 
representera KFR i arbetsgruppen för att arbeta fram Tillgänglighetsplan: Inger Andersson, 

Christina Eriksson och Anders Ågerup. 

Kommunala funktionshinderrådet beslutar att godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef för Kommunikation och säkerhet tillsammans med sektorchef informerade om hur 

arbetet med att ta fram Tillgänglighetsplanen är upplagt. Dessa båda har fått uppdraget från 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Tjänstemän från dom olika förvaltningarna med 

speciella kunskaper kommer tillsammans med 3 personer som utses från KFR att vara med i 

arbetsgruppen för att arbeta fram Tillgänglighetsplanen. Konsekvensutredningar och 
ekonomiska beräkningar ska vara klar att presenteras för KSAU i november 2020.  

Ett förslag till policy har tagits fram vilken ligger till grund för Tillgänglighetsplanen. Förslaget 
lästes upp på mötet och kommer att ses över i arbetsgruppen.  

3 möten är planerade att arbetsgruppen ska träffas, däremellan informerar representanterna 

funktionshindersrörelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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              § 31 

Verksamhetsuppföljning, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Beslut 

Kommunala funktionshinderrådet beslutar att godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Bron vid Ängenäs 

Bron är färdigställd och har börjat att användas. Eventuellt kommer någon form av belysning 

att sättas upp på räcket. 

Allmän information 

Förvaltningen har gått igenom budgeten för Tillgänglighetsåtgärder och 940 000 kronor återstår 
av årets investeringsbudget. Efter att nedanstående lista är åtgärdad finns det ytterligare 

ungefär 340 000 kronor kvar. Med dessa pengar planeras det att ta bort parkeringsplatserna 

utanför Börsenhuset och göra en bredare trottoar med ny plattläggning. När detta är klart finns 
det bättre plats för både uteserveringar samt trottoar. 

Dalslands center:  

o Av- och påstigning vid entrén saknas (skall finnas inom 10 m). 

o Handikapptoalett bra. Galgar i 2 plan önskas i garderoben så att man kan hänga av sig 

från sittande i rullstol. 
o Scenen är ej tillgänglig. Ramp kan placeras både i framkant av scenen eller längs med 

yttervägg. Fördel också för dem som kommer med instrument, PA etc. 
o Brasseriet samt Rökeriet: Dörröppnare saknas, tröskel i entrén behöver fasas av. 

o Akustikplattor Hallingsalen? 

Stinsen:  

o Justering av stenläggning. 

Köpmannatorget:  

o Taktila märkningar vid 10 övergångsställen runt Köpmantorget. 

Pressbyrån:  

o Flytta dörröppnare ut på pollare. 

Vita Sannar:  

o Tydlig skylt vid trä däcket på stranden som säger vem det är till för.  
o Se över räcken vid bastu och wc. 

Föreningshuset:  

o Biografen i Åsen: Dörröppnare och tröskel. 

Sunnanå hamn:  

o Avåkningsskydd på brygga längs grässlänt. 
o Dörrautomatik restaurang + asfalt + handikappsplats. 

Strömmersvik:  

o Rullstolsgarage. 

o Badrullstol. 
o Matta för att anpassa mot ramp. Asfalt hela vägen. 
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§ 32 

Tillgänglighetspromenaden 2020 

Beslut 

Kommunala funktionshinderrådet beslutar att godkänna informationen. Tillgänglighetspromenad 
beslutades att genomföras under 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sektorchefen läste upp några av svaren som inkommit från Fagerlidsskolan, årskurs 1-6. Dessa 

kommer att sammanställas och skickas ut till KFRs ledarmöten. Sammanställningen kommer 
även att överlämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen som förslag på framtida åtgärder. 

Nästa tillgänglighetspromenad planeras in våren 2021. 
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             § 33 

Anhörigstöd – information från arbetsgruppen 

Beslut 

Kommunala funktionshinderrådet beslutar att godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsgruppen för stöd till anhöriga har tittat på behov av stöd utifrån tre fokusområden: 
Information/kunskap, Mötesplatser och stöd.  

Arbetet kommer att fortsätta under hösten. 
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§ 34 

Information från Funktionshindrensföreningarna, diskussion 

Beslut 

Kommunala funktionshinderrådet beslutar att godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Diskussion fördes om hur information från dom olika föreningarna ska ges på KFR. Det 
bestämdes att information kan ges när det är speciella samlingar, föreläsningar et c dit alla är 

välkomna. Förslaget är också att denna punkt kommer högre upp i föredragningslistan. 

Även fortsättningsvis kommer den information som mailas till sekreteraren att skrivas in i 

protokollet men inte läsas upp på mötet.  

SRF kommer att genomföra en kampanj på Arlas mjölkpaket med punktskrift. 15 oktober är det 

vita käppens dag – då bland annat olika priser kommer att delas ut. 

15 oktober klockan 18.00 informerar Cochlear allmänheten om hörsel på Tingshuset under 
rubriken ”När hörapparaten inte räcker till”. 12-18 oktober är det hörselvecka – spännande 

föredrag kommer att sändas på internet. 

Reumatikerförbundet: 12 oktober är det internationella reumatikerdagen. Då är Grinstarummet 

öppet mellan 12.00-16.00 med fika och information. 
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              § 35 

Information från Funktionshindrensföreningarna  

Beslut 

Kommunala funktionshinderrådet beslutar att godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Program som mailats till sekreterare från föreningarna: 
 

Information från PSO Norra Älvsborgs lokalavdelning: 
Denna avdelning med Åmål i norr till Ale i söder har under året” legat på is” tyvärr. Att kunna 

använda digitala verktyg ska vi hoppas på. Förbundet har några bra föreläsningar att 
rekommendera. Internationella Psoriasisdagen 29/10 kommer även att uppmärksammas digitalt 

och via Månadsbladet. Vi avslutar året med att inbjuda medlemmar i vårt närområde till 

Reumatikerföreningen Melleruds julbord 22/11 kl 15.00 IOGT-NTO lokalen. OBS!! Hemlagat. 
Dessutom underhållning av Lilla Bandet. Med vänlig hälsning Christina Larsson sekr. 

 
Information från Reumatikerföreningen Mellerud: 
Vi har under sommaren haft två sammankomster med våra medlemmar – Fikastund 16/6 och 

Grillfest 30/8 givetvis ute i det fria. Allt för att undvika alltför ”nära situationer.” Lilla Bandet 
sjöng och spelade för oss. Vårt rehabbad ska vi testa 9/9 om det kan fungera i förhållande till 

övriga kunder(skolelever) Vi är ju alla 70 – 80 plusare! Tiden blir onsdagar kl11.45 – 12.45. Till 
hösten hoppas vi på att kunna fira Internationella Reumatikerdagen 12/10 i Grinstadrummet, 

(prelbokat kl 12.00 – 16.00.) med fika och info. Julbord 22/11, hemlagat!! i IOGT - NTO lokalen 

kl 15.00 Underhållning av Lilla Bandet. Då bjuder vi in PSO medlemmar i vår närmiljö. Sedan 
kan det komma digitala föreläsningar som kan vara ”nyttiga” att vidareförmedla till 

medlemmarna. Med vänlig hälsning Christina Larsson sekr. 
 

Information från HRF:  
HRF-lokalen är öppen för hörselhjälp och batteriförsäljning 16.30 – 18.00. I lokalen är borden 

sammansatta så att 2 metersdistansen upprätthålls. Vi träffas även utanför lokalen för de som 

önskar så. I Hörselveckan den 15 oktober kl. 18.00 kommer Cochlear att informera om hörsel 
på Tingshuset. Vi fortsätter med slingtester i allmänna lokaler. 
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              § 36 

Inkommen skrivelse 

Beslut 

Kommunala funktionshinderrådet beslutar att godkänna informationen. Handlingen överlämnas 
vidare till Kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inkommen skrivelse från Synskadades riksförbund gällande Ledar- eller assistanshund i 

kommunala lokaler.  

Christina Eriksson ska försöka få fram underlag på antal personer inom Bohuslän-Dalsland som 

använder Ledar- eller assistanshund.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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              § 37 

Rapporter och övriga frågor 

Beslut 

Kommunala funktionshinderrådet beslutar att godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

25 september sker invigningen av Ängenäs då Landshövding Anders Danielsson officiellt 
kommer att inviga Ängenäs. Då Covid-19 fortfarande florerar kommer det endast att vara få 

personer som kommer att kunna närvara vid invigningen. Förhoppningen är därför att det ska 
göras en livesändning. Men om livesändningen inte går att genomföra kommer sändningen att 

läggas ut på kommunens hemsida. Information om detta kommer att informeras via samma 
hemsida. Värd under invigningen är Roland Björndal, musikskolan. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


