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Sammanträdesprotokoll  
 
Sammanträde med                         Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 
   
                 
Tid  Torsdagen den 24 september 2015 
                              
Plats  Stadshuset A391 

Kl. 13:00-16:00 
 
 
 
Närvarande ledamöter    Närvarande ersättare   
Agneta Luttropp, (MP), ordf    Rauno Haikonen, VIP 
Vicki Skure Eriksson, (C), GN   Monica Turner, Autism Asperger 
Johanna Andersson, Neuro, vice ordf  Ove Lövgren, HRF 
Eira Gunnarsson, RTP    Mikael Wickström, FUB 
Margareta Hallner, FUB 
Per-Olov Andersson, PSO 
Susanne Kankaanpää, RBU 
 
 
Frånvarande ledamot, anmält förhinder 
Caroline Högström, (M) UAN 
Staffan Jansson, (S) BN 
Carin Lidman, (S) UAN 
Per-Olov Andersson, PSO 
Johanna Andersson NHR 
Claes Kugelberg (M) BN 
Jenny Boström (FP) GN 
Stefan Lind (M) TN 
Christer Larsson, SRF 
 
 
Tjänstemän 
Karin Hjärpe, SK 
Per-Erik Forsberg, SNF 
Ann Östling, SNF 
Ann-Kristine Ekman,  
Ylva Wretås, SK 
Alexander Norman, MDH 
Ann-Kristin Ekman, Samordningsförbundet 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Lena Aiderfors 
 
 
Justeras 
 
 
Agneta Luttropp      Susanne Kankaanpää 
Ordf  RBU 
 
 
§ 1 
Mötets öppnande 
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. 
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Sammanträdet inleddes med en parentation för Ragnhild Källberg. 
 
 
§ 2 
Protokolljustering 

Susanne Kankaanpää utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§3 

Hur samverkar kommun och landsting? Exempel inom hemsjukvården  Ann Östling SNF 

Kommun och landsting samarbetar för att personer som inte kan föra egen talan kommer i kläm 

mellan de olika verksamheterna. Det kan orsakas av brister i t.ex. kommunicerande, 

informationsbrist och otillräckliga journalanteckningar. 

 

Vårdinsatser som är mer än 14 dagar skrivs in i hemsjukvården. T.ex efter en operation eller 

långvarig sjukdom. Det finns flera utförare, proAros Vård och Omsorg, Skultuna eller Cura. Den 

politiska inriktningen är att vi ska ha valfrihet. Man kan då välja vilken utförare man vill ha.  

 

Hemsjukvården föreskriver hjälpmedel som kommunen ansvarar för. Vårdcentral skriver ut 

hjälpmedel till de som inte är inskrivna i hemsjukvården.  

proAros ansvarar för 14 vårdcentraler och 28 hemtjänstkontor.  

 

Då proAros vid införandet fick största ansvaret har detta inneburit problem vad gäller brist på 

sjuksköterskor. Man har därför även rekryterat sjuksköterskor från bemanningsföretag. 

 

§4 

Samordningsförbundet Västerås – presentation                 Ann-Kristin Ekman        

Samordningsförbundet Västerås bildades 2010 och består av fyra medlemmar, Västerås stad, 

Försäkringskassan, Landstinget och Arbetsförmedlingen.  

Myndigheterna ska verka för att personer, även nysvenskar, i åldrarna 16-64 år som har ett 

fysiskt, psykiskt eller socialt funktionshinder, och efter behov, ska få rehabilitering för att kunna 

komma ut i arbetslivet och bidra till egen försörjning.  

 

Samordningsförbundet styrs av en styrelse bestående av politiskt valda representanter och 

tjänstemän från de fyra myndigheterna. Samordningsförbundet är egen juridisk person men har 

ingen myndighetsutövning. Styrelsen tar beslut om de pengar man äskar till verksamheten.  

 

De insatser som pågår nu inom förbundet är 

- Pilotmodellen där AMA är projektägare. Ett samordningsteam finns på Malmagård där man har 

en Upplevelsegrupp där skogen har en helande faktor i rehabiliteringen. Detta innebär inte 

skogsarbete utan att finna ro i själen och självkännedom. 

- MAC, utslussningsgrupp där syftet är att skapa förutsättningar för individen och att på sikt bli 

självförsörjande. 

 

§5 

Handlingsplan – lägesrapport            Karin Hjärpe SK 

Samverkansöverkommelsen trädde i kraft 1 april och gäller till 2018. Gruppen träffas 2 ggr/år 

och bildades för ett samarbete mellan Västerås stad och de olika handikapporganisationerna.  

- Fokus har lagts på ett antal områden såsom 

- Attityder och bemötande 

- Hälsa 
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- Information och kommunikation 

- Fysisk miljö/tillgänglighet 

- Utbildning och arbete 

- Kultur- och fritid 

- Stöd, service 

En intern tjänstemannagrupp träffas kontinuerligt och arbetar med att få igång samverkan på 

förvaltningsnivå.         BILAGA 

 

§6 

Uppföljning av samverkansgruppernas möten          Karin Hjärpe SK 

- En bemötandeguide för att utöka medvetenheten tas fram och kommer att vara tillgänglig 

som trycksak före julen 2015.  

- Vid mötena har inventerats olika fritidsområden – info om tillgänglighet vid 

kulturarrangemang och idrottsarrangemang. 

- Inventering av tillgänglighet i bostadshus har tyvärr avslagits trots ett gediget underlag, 

men gruppen kommer att skicka ny ansökan då det vid förra avslogs p.g.a. ”först till 

kvarn”.  

- En app planeras för att förenkla utökande av objekt i databasen, inte bara lekplatser och 

offentliga lokaler. 

- Gruppen ska se över riktlinjerna för uteserveringar 

- Målområde för grundskolenämnden är att säkerställa att alla elever når samtliga mål. 

- SamJobb avslutas under våren 2016. Alla 20 deltagarna ska erbjudas jobb och då 

förmodligen fler än fem personer erbjuds inom Västerås stad och övriga inom privata 

företag. 

  

§7 

Funktionsnedsattas delaktighet på arbetsmarknaden – rapport/studie 

                  Ylva Wretås Alexander Norman 

Situationen för personer med funktionsnedsättning är inte så god på arbetsmarknaden. 20 % av 

de inskrivna på Arbetsförmedlingen har ett någon typ av arbetsoförmåga. Västerås stad, 

Arbetsförmedlingen och Samhall har ett 2-årigt avtal som innebär att 20 unga personer erbjuds 

anställning. Dessa 20 personer har f.n. tillsvidareanställning på Samhall. Fem av dessa personer 

erbjuds sedan fast anställning i någon av våra verksamheter. För att förbättra kunskapen och göra 

oss bättre rustade krävs kompetensutvecklande insatser för chefer och medarbetare på 

arbetsplatsen. 

 

Alex informerade om en studie för att belysa hur folkhälsan ser ut i olika grupper. Studien syftar 

till att undersöka hur individer med psykiska funktionsnedsättningar samt inlärningssvårigheter 

upplever delaktighet på arbetsplatsen och hur det påverkar självupplevd hälsa. Vikten av att ha 

rutiner, trygg ekonomisk inkomst och att kunna planera sitt liv.   BILAGA 

 

 

§8 

Mötestider 2016 - förslag 

Förslag på mötestider för 2016 ………………………… 

 

§9 

Övriga frågor 
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- Margareta Hallner och Per-Olov Andersson kommer att åka till Länsträffen i Sala 

måndagen den 28 september.  

- Önskemål om vilket ämne att ta upp i april och september 2016? 

- Teater på Karlsgatan 2 för individen, inte i grupp. Rondellen ombeds att ta med de 

personer som inte vågar gå själva.  

- Fritidsaktiviteter. Vilka hjälpmedel har man? Bra att få prova på de aktiviteter som man 

inte vet finns. Möjlighet till syntolkning. 

 

§10 

Nästa möte 

 

 

§11 

Avslutning 

Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade sammanträdet. 


