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Plats och tid Digitalt möte 17:00 – 19:00 

  

Beslutande Britta Malmberg Ohlsson (M) Ordförande, Beredningen för Trygghet och stöd 

 Lars-Gunnar Anderson Vice ordförande, Neuroförbundet 

 Hans-Inge Fransson Synskadades riksförbund 

 Rosa Gartman Reumatikerförbundet 

   

   

  

Anna Vedin (M) 
 

 

Utskottet för Bildning och lärande 
 

 Michael Adielson (UP)  

   

   

   

   

 

 

Sekreterare --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     Paragraf 10-18   

                        Rolf Fransson 

 

 

Ordförande    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Britta Malmberg Ohlsson (M)  

 

 

Justerande    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Lars-Gunnar Andersson 
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Ej närvarande  

   

Kerstin Lamberg – Autism och 
Aspergerförbundet 

Janet Jensen 

DHR 

Gunnel Trygg 

FUB 

 

 Yvonne Byberg 

Ordförande HSO 

Lars Bäck 

Föreningen hjärt-lung Kungälv 

Carina Rollén 

Anhörigföreningen handen 

 

Pia Gillerstedt (S) 

 

 

   

   

Övriga närvarande: -----------  
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§ 33/2021 

                   Upprop 

                   Upprop genomförs. 

                   Beslut 

                   Närvarolistan godkänns och noteras i protokollet. 

 

 

 

                   § 34/2021 

Val av justerare 

Lars-Gunnar Andersson (Neuroförbundet) föreslås justera protokoll.  

Beslut 

Lars-Gunnar Andersson väljs att justera protokoll. 
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§ 35/2021 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns och övriga frågor noteras. 

                    Beslut 

Dagordningen fastställs. 

 

 

                    § 36/2021 

                   Föregående mötesprotokoll 

                   Klagomål och synpunktshantering flyttas till 2022 års första råd utifrån önskan ledamöter 

                   Beslut 

                    Klagomål och synpunktshantering flyttat, tas inte upp på dagens råd 
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§ 37/2021 

Sammanfattning årets tema kring digitalisering 

Våra inbjudna tjänstemän har via sina presentationer bidragit till flertal perspektiv på 
digitalisering som område. Det är en komplex fråga som innefattar ett flertal nödvändiga 
perspektiv på såväl eget lärande som tillgänglighet för Kungälvs kommuns verksamhet. 

Dagens råd gav tydlig riktning mot den positiva betydelsen av råd över digitala mötesrum. Det 
har underlättat för såväl ledamöter som anhöriga. 

”förnämligt”, ”slippa allt omkring”, ”pengar sparas”, ”gå in och sätta sig”. Detta var exempel  
på positiva omdömen som gavs av ledamöter kring den digitala mötesform som gällt 2021.. 

De negativa omdömena var färre, men det är en brist att inte fysiskt träffas, ta varandra i hand 
som tidigare varit brukligt. 

Beslut 

Rådet beslutade att även nästa år hålla råd i digital form. Ett observandum kring frågan var 
”föreningen för elöverkänsliga”. Det fanns en önskan att bjuda in även den föreningen och de 
konsekvenser som digitala råd kan innebära för dessa personer kommer då att mötas på något 
sätt. 

 

                

                    §38/2021 

                   Inbjudan förening för elöverkänsliga till RFF 

                   Rådets ledamöter ber Yvonne Byberg förmedla kontakten till ovan nämnd förening.  

                   Beslut 

                   Yvonne Byberg tar kontakt och förmedlar detta till sekreterare RFF. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll  
Datum 2021-11-25                                 2021-11-25 

   7  

 

 

 
  RÅDET FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR  

 

Justeras sign 

 

                   § 39/2021 

                Reglemente för funktionshinderfrågor 

                Reglemente gicks igenom som information 

                Beslut 

                Det nya som tillkom idag var kontaktuppgifter till företrädare för deltagande föreningar  

                på Kungälvs kommuns hemsida.    

                Information om detta kommer att finnas med i reglementet för funktionshinderfrågor. 

 

                    

                     § 40/2021 

                   Loggbok 

                   RFF:s protokoll ersätter loggbok. Beslut togs på ett tidigare möte 

                   Beslut 

                   ----------------- 

 

                    § 41/2021 

                  Budbärare 

                  Rosa Gartman från reumatikerförbundet höll i frågan om ”budbärare”. Det blev en blandad 

                  bild av ”fixarberra”, ”pensionärshjälpen”. Deltagande politiker gav en förklaring där kommunen 

                   inte kan ha konkurrerande verksamhet. 

              

                  Beslut 

                  Delar i frågan tas mer lämpligt upp på pensionärsrådet än RFF, ledamöter tar med sig frågan. 

 

 

                    § 42/2021 

Busstur till skogskyrkogård 

Det är en viktig fråga för många äldre vilket rådet var överens om. Frågan har ställts till Väst- 
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trafik tidigare, utan tillräckligt svar. 

 
                      Beslut 
                    Detta är inte en fråga för rådet, ledamöter tar ny kontakt med Västtrafik 

 

§ 43/2021 

Mötesformer 2022 

Rådet för funktionshinderfrågor har digitala möten 2021. Vid dagens råd fördes dialog kring 

alternativen (fysiska möten, digitala möten samt hybridmöten). 

                     Beslut 

                    2022 hålls RFF digitalt. 

 

§ 44/2021 

Förmöten för ledamöter RFF 

Det upplevdes från ledamöter att förmöten inte gav så mycket som det önskats. Därför fanns 
ett tvivel kring dessa (både HSO och RFF) bådas varande. 

Lars-Gunnar Andersson och Rosa Gartman tar med sig dessa tankar och återkommer kring 
frågan. 

 

                    Beslut 

                   Förmöten ligger kvar. En intern dialog hos ledamöter före något annat. 

 

 

 

 

 
§ 46/2021 

Rökan 

Det är fortfarande tillgänglighetsdilemman på Rökan. 
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                     Beslut 

                    Vice ordförande tar ny kontakt med projektledare Sofia Gunnarsson. 

 

 
§ 47/2021 

Golv vid aktivitetsområde Fontin 

Det har framkommit brister med tillgänglighet vid aktivitetsplats på Fontin. L-G Andersson 
betonar att ramper inte alltid är tillräckligt som anpassning i miljön. Kan fortfarande vara allt 
för tungt. 

I detta fall vet rådet inte allt, men ett golv bör placeras i markhöjd, alltså grävas ned, då finns 
det också ökad möjlighet att lämna ett golv på samma sätt som andra kan göra det. 

                     Beslut 

                     Ledamöter tar med sig frågan, kanske ur fler perspektiv i Fontin, där också grillplatser är svåra  

                    att jämlikt nyttja.  

 

§ 48/2021 

Tider för RFF 2022 

220209 kl. 17.00 – 19.00 

220525 kl 17.00 – 19.00 

220929 kl 17.00 – 19.00 

                     Beslut 

                     Mötesformen är digital via Teams. 

 

 

 

 

 

§ 49/2021 

Mötets avslutande 
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                     Beslut 

                    ……………….. 
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