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Sammanträde med  Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
(KRF) 

 
Enligt uppdrag                                 Per-Inge Hellman 
 
Sammanträdesdatum                      Tisdagen den 21 februari 2017 
 
Plats och tid                                      Stadshuset A391 
                                                           Kl. 13:00-16:00 
   

 

    
Ledamöter                                        Ersättare 
Agneta Luttropp, (MP), ordf 
Staffan Jansson, (S), BN 
Vicki Skure Eriksson, (C), GN 

  Claes Kugelberg, (M) BN 
Jenny Boström (FP), GN 
Anna Nordin, (M) FN 

Amanda Agestav, (KD), FN  Caroline Högström, (M), UAN 

Carin Lidman, (S), UAN  Jesper Brandberg, (L) KN 
Johanna Petersson, (S), NIF NYVAL 
Ulf Jansson, (C), TN 
Margareta Hallner, FUB 
Per-Olov Andersson, PSO 

 Stefan Lind, (M), TN 
Rauno Haikonen, VIP 
Christer Larsson, SRF 
Monica Turner, Autism Asperger 

Susanne Kankaanpää, RBU  Ove Lövgren, HRF 
Eira Gunnarsson, RTP  Michael Wickström, FUB 
Johanna Andersson, Neuroförbundet 
 

 

§ 1  13.00  

 Mötets öppnande 

 

§ 2  Protokolljustering Ove Löfgren 

 

§ 3  13:10- 13.20 

 Samverkans ök (Bilder) 

Sju målområden. Aktiviteter inom respektive område.  

I Region Skåne (LSS) ett servicekort som gäller på kommunala färdmedel inkl ledsagare. Framtidens 

kollektivtrafik i samarbete med Region Västmanlands och även tillgänglighetsperspektivet. Amanda 

Tar med frågan. 

En handlingsplan för utveckling av samverkan mellan Västerås stad och Landstinget Västmanland 

avseende vuxna personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. Där Attention och Balans 

ingår. Ej VHS. Strider mot samverkansavtalet. Agneta tar upp på nästa nämndsammanträde och Per-

Inge med Karin Bodlund. 

 

 

 

KALLELSE 

 

 

Stadsledningskontoret 
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Representation av politiker på KHR möten. Några aldrig varit med. Mycket dålig uppsluttning. Tas upp 

på KS i morgon onsdag 22 feb. även frågan om ersättare utanför presidierna. Bokning i Outlook till 

politikerna. 

 

Minnesanteckningar från samverkansgrupperna hur sprids de? Lathund med rutiner som används av 

varje förvaltning. P-I tar fram och skickar på remiss till Margareta o Johanna. 

 

8-9 mars – Funk i 4D 

 

 Agneta Luttropp 

 

§ 4  13:20-13:40 

 Fysisk tillgänglighet – plan för snöröjning och plogning BILDER 

Prioriteringar, ansvar, kostnader 

260 gram grus per kvadratmeter. 

Just börjat ett Test 3 år med sopsaltning. Miljöpåverkan oklart. Kommer att mätas och följas upp efter 

varje säsong. 

GPS på varje plogfordon tidigare men upphandlingen överklagad och en klar. För att se och följa 

plogningen 

Sandupptagningen 

Synpunkter via Kontaktcenter eller via en app. 

Vad händer med felanmälningar som inte gäller kommunens gator. Hur hanteras de?  

Sämre snöröjning i år upplevs av VHS medlemmar speciellt övergångsställen och Stora torget. 

Erkänner att det varit problem med entreprenörer men efter besiktningar och påpekanden ska det 

fungera nu. 

 Sandra Johansson, Tekniska kontoret 

 

§ 5  13:40-14:10 

 Gode män och förvaltare – rekrytering, kompetens och uppföljning BILDER 

Handlar om vuxna. ”Ställföreträdare” ej gode män. Att ha en god man är frivilligt. 

Föräldrabalken 11:12 

Krav på . Utbildning sker löpande vid behov. Anhöriga behöver ej gå utbildning innan man blir 

ställföreträdaer. 

Nolltolerans gäller beträffande förekomst i belastningsregister eller hos Kronofogden. 

Kontroll kan göras när som helst under tiden. 

 

Många upplever brist hos sina gode män/förvaltare. Viktigt att höra av sig med synpunkter och 

klagomål.  

Kunskap i bemötande och olika diagnoser önskvärt. God mansföreningen 
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Den som vill sluta måste kvarstå tills ny förvaltare utsedd.  

 

Hur många uppdrag kan en ställföreträdare ha? Drygt 20 st på heltid. Önskemål finns om att begränsa 

antalet. De flesta har 1-2 uppdrag. Under första året inte fler än två. 

Årsräkning ska lämnas varje år.  

 

overformyndaren@vasteras.se    ROLLKOLL finns på hemsidan (Bilaga) 

 

 Carina Johansson/Elin Hellström, Överförmyndarnämnden 

 

§ 6  14:10-14:25 

 Information från möte med ordförande och vice ordförande i skolnämnderna  BILDER 

Och funktionshindernämnden – beröringspunkter och styrdokument utfrån skollagen. Inkludering 

och delaktighet. 3 st grundskolnämnder. 

 

Utb och arbetsmarkandsnämnden kommer att uppdra åt förvaltningen att 

Anpassade arbeten, gm lönebidrag. Även högre studier.  

Unga med aktivitetsersättning/Daglig verksamhet växer. Leder inte till arbete utan passivitet. 

 

Stor brist på praktikplatser utom daglig verksamhet. Kommuner, regionen och staten borde kunna ta 

emot fler. 

Finns i handlingsplanen. Kommunen ska vara bäst i klassen! Arbetet är påbörjat. 

Rapport vid nästa med. 

 

Kortidsvistelse – fritidshem under sommaren.  

Utökad Kommunens dagkoloni fler veckor med fler platser än tidigare förbättring från 2017 – 

tillgängligt för ALLA. 

 

Förskoleklass för blivande särskolebarn brister och barnen blir kvar i förskolan istället. 

 

Sysselsättning psykiatri. 

 

 Agneta Luttropp 

 

 PAUS 

 

  

mailto:overformyndaren@vasteras.se


 

 

VÄSTERÅS STAD 4/4 

 

§ 7  15:00-15:30 

 Uppföljning av handlingsplan 2015/2016 

       Handlingsplan 2017/2018 

 

Utgått från mall 15/16 rapporten skall upp till KS och skickas ut efter det. 

Det som inte är klart tas vidare till 17/18. Handlingsplanen antagen och skall ligga på hemsidan. 

Lägesrapport och uppföljning vid nästa möte. 

 

 Per-Inge Hellman, Stadsledningskontoret/Per Erik Forsberg, Stöd, Fritid och Entreprenad 

 

 

§ 8  15:30-15:35 

 Möten under 2017 

 

 Förslag:  Utbildningsdag 23 maj, kl 13.00-16.00 behöver ändras. Återkommer. 

   AU  23 augusti, kl 10.00-11.00 

   Sammanträde  28 september, kl 13.00-16.00 – BOKA i Outlook! 

 

Efterfrågas en prova-på-dag gärna i samband med höstlovet. Margareta H tar med frågan om lämplig 

tidpunkt. 

 

§ 9 Övriga frågor 

 

Klagomål inkommit till VHS gällande gruppbostäder och som vidare tillskrivits nämnden. Gäller 

Uppenbara neddragningar gällande bl a  Omhändertagande och antal personal. Ingen respons. 

Önskas ett förtydliande till alla gruppboenden om vad som ingår. 

 

30 maj-2 juni aretet med att ta fram program för vänortsbesök i Västerås. Önskar tips och förslag på 

saker att visa upp. Många funktionshinderföreningar får bidrag från Västeås stad. T ex 

handikappridning 

Kungsbyn. 

 

 

§ 10 Avslutning 

 

OBS!  Vänligen undvik att använda parfym vid mötena p g a allergirisk 

 

   

 


