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Kommunstyrelsens förvaltning 

Protokoll 
Möte: Kommunala råd för funktionedsättningsfrågor (KRF) 

Tid: Måndagen den 5 december 2022, klockan 10.00- 12.20 

Plats: Fullmäktiges sessionssal, Stadshuset 

Närvarande: Kommunens representanter 
  Mikael Dahl (C), ordförande, biträdande kommunalråd 
  Mikael Levander (NU), 1:e vice ordförande 

Sebastian Gustavsson (M), biträdande oppositionsråd 
  Simon Hägglund, Verksamhetschef funktionsnedsättning 
  Sanna Andersson, utredare, miljö- och samhällsbyggnad 
                                                 Nathalie Johansson, sekreterare  

 Maria Hagiwara, anhörigkonsulent § 7 
  Emma Lyrebäck, projektledare välfärdsteknik § 5 
  Håkan Steinstö, gatuingenjör § 7 
  Ingrid Kjellström, gatuingenjör § 7 
 
   
   

Organisationernas representanter  
Gunnar Andersson, FUB  
Kim Genberg, HRF 
Harriet Bramfors, DHR 
Ingrid Saarva, Reumatikerföringen 
Leif Westerlind, Synskadades Riksförbund 
 
 

 

1. Upprop 
Genomförs. 

2. Mötets öppnande 
Ordföranden förklarar mötet öppnat.  

3. Val av justerare 
Till justerare väljs Gunnar Andersson, FUB. Tid för justering bestäms när protokollet 
är klart.  

4. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 
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5. Tema  
a) Välfärdsteknik – Bilaga 1 

Emma Lyrebäck, projektledare välvärdsteknik presenterar välfärdsteknik i 
Ulricehamn kommun.  
 
Fråga från Kim Genberg, HRF 
Har teknikspecialisterna kunskap om hörselapparater. Kim berättar att kunskapen 
är låg kring detta inom äldreomsorgen och det hade varit bra om 
teknikspecialisterna hade den kunskapen.   
Emma Lyrebäck 
Teknikspecialisterna inte har den kunskapen men att hon ska ta med sig den 
frågan.  
 
Fråga från Mikael Dahl, ordförande 
Kommer det bli mer implementerat av digicare inom funktionsnedsättning.  
Simon Hägglund 
Ja det är målet.   

 
Fråga från Mikael Dahl, ordförande 
Man måste få ett medgivande när man ska använda välfärdsteknik. Vad gör man i 
de fallen där personen inte kan ge ett medgivande och det inte finns en fullmakt?  
Emma Lyrebäck 
Vet inte exakt hur man arbetar med det. Men det finns ett framtidsmedgivande  
man kan man använda.  

 
Fråga från Mikael Levander, vice ordförande 
Ensamheten är stor, finns det någon omvänd teknik där man kan koppla upp sig för 
att få någon att prata med.  
Emma Lyrebäck 
Det är inget vi har i Ulricehamn än. Men det finns i Sverige. I den appen vi har köpt 
in finns det en funktion där man kan koppla upp sig, där de har digitalfika osv. 
Ingrid Saarva, Reumatikerföringen 
Det finns ett nytt projekt ’’Ring en vän’’  
Mikael Dahl 
Organisationer har tillsammans med oasen startat projeketet ’’ring en vän’’ som de 
har  fått pengar för. Första skedet ska de försöka nå medlemmar som känner sig 
ensamma med ett telefonsamtal och förhoppningen är att få medlemmarna komma 
på aktiviteter vid ett senare skede.  
 
Fråga från Ingrid Saarva 
Måste man ha hemtjänst för att få GPS larm. 
Mikael Dahl 
Man måste inte ha hemtjänst för att få GPS larm.  
Emma Lyrebäck 
Det finns att köpa för privatpersoner. 
Leif Westerlind, Synskadades Riksförbund 
Jag använder mig mycket av min telefon. Det är ett tips, att använda det som redan 
finns.  
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6. Information från kommunalråden 
a)  Mikael Dahl 

Vi har nu antaget en budget och kommit överens om ett nytt styre. På torsdag nästa 
vecka väljs nya kommunstyrelsen.  
 

7. Information från förvaltningen 
a) Projekt gågata  

Ingrid Kjellström och Håkan Steinstö presenterar projekt gågata. 
Håkan är projektledare och Ingrid är biträdande projektledare för gågatan. Första 
delen ska påbörjas 2023 och hållas på i fyra år.  

 
Leif Westerlind 
Någon ni borde tänka på är att ni ska göra avgränsningar så man vet att man 
exempelvis börjar närma sig en trafikerad väg.  
 
Fråga från Ingrid Saarva 
Kommer det komma elsparkcyklar till Ulricehamn. 
Mikael Dahl 
Om du funderar på om det kommer köras elsparkcyklar på gågatan så får man inte 
cykla på gågatan där redan idag. Även fast vissa gör det ändå. 

 
Fråga från Ingrid Saarva 
Kommer det komma upp kameror.  
Håkan Steinstö  
Det vet vi inte.  
Mikael Dahl 
Det finns ingen tanke från politisk sida att sätta upp kameror.  

 
Fråga från Mikael Levander 
Hur arbetar ni med tillgänglighetsbaserat under dessa fyra år som arbetet pågår?  
Håkan Steinstö 
Vi kommer ha två personer som är anställda av oss. Som ska hjälpa till med allt möjligt. 
Bära in paket, hjälpa kunder osv.  Kommer finnas journummer till dessa personer.  

 
 
b) Temavecka psykisk hälsa – bilaga 2 

Maria Hagiwara, Anhörigkonsulent informerar om temavecka psykisk hälsa. 
Som anordnas vecka 10 2023, 6-12 mars. Flera olika aktiviteter som vi gör tillsammans 
med regionen och organisationer. Vad är det ni ser för behov inom den psykiska hälsan 
som kan vara förebyggande och främjade. Programmet ska vara klart sista januari. 
 
Förslag från Leif Westerlid 
Människor som tappar en kapacitet efter sjukdom eller skada. Många säger ’’Jag kan 
inte göra det jag gjorde förut.´´ Typ föreläsning eller diskussion kring det ämnet.  Samt 
det är många av våra medlemmar som lider av ensamhet. 
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Maria Hagiwara 
Finns projektet, ringa en vän för det som känner sig ensamma. 

 
Marias kontaktuppgifter:  
Maria Hagiwara, anhörigkonsulent  
0321-59 67 68  
maria.hagiwara@ulricehamn.se 

 
c) Visionsarbetet 2040 

Simon Hägglund informerar om visionsarbetet 2040. Från verksamhetens håll har vi 
uppdraget att jobba med en gemensam vision som vi fått i uppdrag från politiken.  
Inom funktionsnedsättning jobbar våra medarbetare och brukare med detta.  
Jag vill slå ett slag för att detta är inte endast för kommunen. Utan det är för alla inom 
kommunen. Finns en portal på hemsidan där man kan avara på lite frågor och 
påståenden. Det ska antas sommaren 2023. 
 

 

8.Frågor från organisationerna 
 

a) Snöskottning - Tiden börjar nu närma sig med snöfall. Snöfall och dess 
konsekvenser har stor betydelse för många synskadade. Många synskadade har stort 
behov av kontraster för att kunna orientera sig. När snön fallit försvinner många 
kontraster. Det är därför viktigt att snöskottningen fungerar väl. Så är tyvärr inte alltid 
fallet. Ett särskilt problem är brister i snöskottningen vid övergångsställen. Det är stor 
risk för fallolyckor i samband med att synskadade personer ska gå över gator.Vi vill att 
skottningen vid övergångsställen och gatuhörn är sådan att områden fria från vallar 
skapas. 
Mats Kindlund, gatuingenjör  
Det är svårt att jobba med konstraster när snön har fallit. Vallarna är lättare att 
åtgärda.  Gång- och cykelvägar tas hand om av kommunen. Övriga övergångsställen 
har Ulricehamns energi ansvar över. Allt tar tid med snön. Det vi fallerar mest på är att 
man kollar av åtgärderna efteråt.  
Leif Westerlind 
Det är svårt att se svårt att se vita sträcken. När man plogar lägger man vallar vid 
övergångställen. Kan man inte då istället se till att det blir ett brett 
gångövergångställen. Där det inte finns övergångställen på gatan så är det helt omöjligt 
att gå över.   
Mikael Dahl 
Vi skriver ner detta och jobbar vi vidare med frågan och se om vi kan hitta ett sätt som 
är hållbart för de flesta. 
 

b) Elförbrukningen- Vi vill veta om kommunen har för avsikt att spara el genom att 
inte lysa upp gatumiljöer på samma sätt som andra vintrar. 
Mikael Dahl  
Julbelysningen är tänd en månad senare än vanligt. Vi har även gjort några andra små 
förändringar men har inte tänkt göra några stora förändringar.  
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c) Tillgänglighet vid busstationen- Enligt uppgift finns det på en skärm vid 
busstationen med information om aktuella avgångar. Varifrån bussen går och när nästa 
buss avgår. Denna information är inte tillgänglig för den som har kraftigt nedsatt syn. 
Vi undrar därför vilka möjligheter till tillgänglighetsanpassning kommunen anser det 
finns vid Ulricehamns busstation. 
Sanna Andersson, Utredare 
Den frågan är västtrafiks fråga. Den skylten som sitter på Ulricehamns busstation. Det 
är den vanliga skylten som de använder. De är medvetna om att skyltarna är svåra att 
läsa av. De jobbar för att få fram en bättre lösning. Västtrafik arbetar för att ta fram en 
hörbar information.  Men det har inte är inte färdigt än. 
Upplever man att skyltarna fungerar dåligt ska man kontakta västtrafik så skickar de ut 
sina tekniker. 
 

d) Lassalyckan - Lassalyckan är en underbar del av Ulricehamn. Det finns dock behov 
av åtgärder för att Lassalyckan ska kunna användas för personer med kraftig 
synnedsättning. För den som ser dåligt eller inte alls är det besvärligt med stora öppna 
ytor utan identifierbara igenkänningsmärken som stöd för orienteringen. Vi vill gärna 
höra om kommunens intresse av att undersöka möjligheterna att göra Lassalyckan mer 
tillgängligt för synskadade.  
Mikael Dahl 
Det ska vi titta på.  
 

e) Digital utanförskap -  Det digitala utanförskapet är stort för många äldre. Det gäller 
särskilt för dem som slutat arbetslivet innan digitaliseringen blev en naturlig del av 
arbetslivet. Synskadades riksförbund har gjort en stor undersökning bland sina 
medlemmar och den visar att cirka 60 procent av medlemmarna över 65 år inte kan 
använda sig av bank-Id. Cirka 40 procent av medlemmarna i åldersgruppen är aldrig 
ute på internet. För många innebär det ett utanförskap och stort beroende av andra. 
Försämrad syn är vanligt bland äldre och gäller därför en betydligt större grupp än dem 
som är medlemmar i vår organisation. Vilka möjligheter ser kommunen att minska det 
digitala utanförskapet bland äldre och särskilt dem som ser dåligt? 
Mikael Dahl 
Vi ska titta på det. Vi har haft en motion om dessa som vi har avslagit pågrund att 
studieförbundet redan har denna typ av utbildning. Men de är nog inte så anpassade 
för synskadade. 
 

f)  Varför är kommentarerna från oss som företräder organisationerna inte namngivna, 
medan kommunens representanter är det i senaste protokoll? Skall vi från 
organisationerna betraktas som kollektiv med gemensam uppfattning i sakfrågorna? 
Mikael Dahl 
Vi ska bli bättre på det. 
 

g) Är det inte viktigt att protokollet ger en korrekt beskrivning hur ärendet handlagts?  
Under 7 d) Kort och kontanter Simon Hägglund "Det har tagit extra lång tid för att 
banken inte varit villig till detta". Denna redovisning och beskrivning är felaktig, vi från 
FUB hade ett möte med den största banken för mer än två år sedan som mycket tydligt 
framhöll fördelen med betalkort för brukare. Hindret har varit 
funktionsnedsättningsförvaltningen som i tydliga instruktioner har  framfört till 
anställda på gruppbostäder att inte medverka till att vara behjälpliga med hantering av 
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betalkort. Frågan ställdes på informationskvällen 8 juni som "Överförmyndare i 
Samverkan" anordna; Hur hanteras betalkort i samverkade kommuner? Svar var att 
alla de övriga 11 kommunerna har betalkort idag som lösning på kontantfria samhället. 
Mikael Dahl 
Vi ska bli bättre på det.  
 

h) Vilka åtgärder bör vidtas till för att gruppboenden tar till sig informatio gällande 
utbudet aktiviteter och underhållning till gagn för brukarna?  Vi från FUB kan 
konstatera att våra aktiviter av olika slag alltför ofta får ett lågt deltagande. Vi ser en 
skillnad mellan gruppboendena och med- arbetarnas engagemang för brukarnas 
intresse och deltagande. Där till kan medarbetarna tycka att det är lättare att inte ha 
deltaga i aktiviteter p.g.a. t.ex. arbetssituation, bemanning osv.   
Simon Hägglund 
Något som vi aktivt försöker med det så gott vi kan. Det som vi kan se som kan bli 
problematisk är när informationen kommer in sent då är det svårt med 
schemaläggningen.  Men kommer informationen in i tid då ska det inte varit några 
problem. FUB får ett månadsbrev varje månad och är det någon mer organisation som 
vill ha det, är det bara att säga till. Alla är unika inom målgruppen och alla är inte 
intresserade av alla typer av aktiviteter. 
Gunnar Andersson 
Vi känner att det är frustrerade. Vi har varit ute i god tid med information. Vi hade 
anordnat resa i somras där brukaren inte blev väckta så vi fick åka runt med bussen och 
hämta dom.  
 

i) Vilka frågor vill omsorgsförvaltning och politiken ha rådets syn och uppfattning på?  
Simon Hägglund 
Det vi ser är relevant från er är de större frågorna. Verksamheten har präglats om 
byggnationer och det kommer ske fler byggnationer framåt. Den typer av frågor skulle 
vi gärna vilja ha ett engagemang. Även kopplat till det funktionsprogram som vi har. 
Finns det andra frågeställningar som man vill bidra i så få ni gärna vara det.  
 

j) Frågeställningar från senaste rådsmöte som inte fått lösning?  
Mikael Dahl  
Tar med sig frågan 
 

k)  Samverkan med civilsamhället -- Ulricehamns kommun  ställer krav på 
engagemang på parternas öppenhet och lyhördhet med respekt för parternas 
målsättningar till gagn för helheten i Ulricehamns kommun. När frågor ställs till 
politikens företrädare, Bör inte redan nu svar ges om ambition för ett starkare 
samhälle  för de mest utsatta?  
Mikael Dahl  
Tar med sig frågan 
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l) Närtrafiken  
Mikael Dahl 
Förändringar av Närtrafik. 

• Närtrafiken kommer att utökas från fem till sju tidsfönster på vardagar. 

• Helg och nattrafik erbjuds inte i utbudet men kan ske via tillköp från kommunen. 

• De kommuner som sedan skatteväxlingen haft natt och/eller helgtrafik kommer behöva 
göra tillköp för att resandet skall fortsätta. 

• Närtrafikhållplatser ska tillåtas i kollektivtrafikstråk, även utanför tätort. 

• Närtrafik ska synliggöras i reseplaneringsverktyget ToGo-appen 
  

9.Övriga frågor 
 
 

a) Sammanträdestider 2023  
6 februari  
17 april 
12 juni 
18 september 
4 december 
 

b) Mikael Dahl 
Nathalie slutar som nämndsekreterare i Ulricehamns kommun, Johan Nihlén är 
rekryterad till nämndsekreterare. 

c) Mikael Dahl 
Överförmyndare möte. Får ni inget brev, så hör av er.  

d) Simon Hägglund  
Wallenqvist har det skrivits om i media gällande synpunkter och klagomål.  
Sen jag har tagit över verksamheten så har jag märkt av saker som reagerat på. Där jag 
också bett om att skicka in klagomålen skriftliga så vi kan diarieföra den. Vi har gått 
vidare med två klagomål och gjort lex sarah anmälan.  Vi arbetar med att arbeta med 
ett sammansvetsat team.   

 

 

 
Bilagor:  
Bilaga 1 – Välfärdsteknik  
Bilaga 2 -  Temavecka psykisk hälsa 
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Protokoll 
Möte: Kommunala råd för funktionedsättningsfrågor (KRF) 


Tid: Måndagen den 5 december 2022, klockan 10.00- 12.20 


Plats: Fullmäktiges sessionssal, Stadshuset 


Närvarande: Kommunens representanter 
  Mikael Dahl (C), ordförande, biträdande kommunalråd 
  Mikael Levander (NU), 1:e vice ordförande 


Sebastian Gustavsson (M), biträdande oppositionsråd 
  Simon Hägglund, Verksamhetschef funktionsnedsättning 
  Sanna Andersson, utredare, miljö- och samhällsbyggnad 
                                                 Nathalie Johansson, sekreterare  


 Maria Hagiwara, anhörigkonsulent § 7 
  Emma Lyrebäck, projektledare välfärdsteknik § 5 
  Håkan Steinstö, gatuingenjör § 7 
  Ingrid Kjellström, gatuingenjör § 7 
 
   
   


Organisationernas representanter  
Gunnar Andersson, FUB  
Kim Genberg, HRF 
Harriet Bramfors, DHR 
Ingrid Saarva, Reumatikerföringen 
Leif Westerlind, Synskadades Riksförbund 
 
 


 


1. Upprop 
Genomförs. 


2. Mötets öppnande 
Ordföranden förklarar mötet öppnat.  


3. Val av justerare 
Till justerare väljs Gunnar Andersson, FUB. Tid för justering bestäms när protokollet 
är klart.  


4. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 
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5. Tema  
a) Välfärdsteknik – Bilaga 1 


Emma Lyrebäck, projektledare välvärdsteknik presenterar välfärdsteknik i 
Ulricehamn kommun.  
 
Fråga från Kim Genberg, HRF 
Har teknikspecialisterna kunskap om hörselapparater. Kim berättar att kunskapen 
är låg kring detta inom äldreomsorgen och det hade varit bra om 
teknikspecialisterna hade den kunskapen.   
Emma Lyrebäck 
Teknikspecialisterna inte har den kunskapen men att hon ska ta med sig den 
frågan.  
 
Fråga från Mikael Dahl, ordförande 
Kommer det bli mer implementerat av digicare inom funktionsnedsättning.  
Simon Hägglund 
Ja det är målet.   


 
Fråga från Mikael Dahl, ordförande 
Man måste få ett medgivande när man ska använda välfärdsteknik. Vad gör man i 
de fallen där personen inte kan ge ett medgivande och det inte finns en fullmakt?  
Emma Lyrebäck 
Vet inte exakt hur man arbetar med det. Men det finns ett framtidsmedgivande  
man kan man använda.  


 
Fråga från Mikael Levander, vice ordförande 
Ensamheten är stor, finns det någon omvänd teknik där man kan koppla upp sig för 
att få någon att prata med.  
Emma Lyrebäck 
Det är inget vi har i Ulricehamn än. Men det finns i Sverige. I den appen vi har köpt 
in finns det en funktion där man kan koppla upp sig, där de har digitalfika osv. 
Ingrid Saarva, Reumatikerföringen 
Det finns ett nytt projekt ’’Ring en vän’’  
Mikael Dahl 
Organisationer har tillsammans med oasen startat projeketet ’’ring en vän’’ som de 
har  fått pengar för. Första skedet ska de försöka nå medlemmar som känner sig 
ensamma med ett telefonsamtal och förhoppningen är att få medlemmarna komma 
på aktiviteter vid ett senare skede.  
 
Fråga från Ingrid Saarva 
Måste man ha hemtjänst för att få GPS larm. 
Mikael Dahl 
Man måste inte ha hemtjänst för att få GPS larm.  
Emma Lyrebäck 
Det finns att köpa för privatpersoner. 
Leif Westerlind, Synskadades Riksförbund 
Jag använder mig mycket av min telefon. Det är ett tips, att använda det som redan 
finns.  
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6. Information från kommunalråden 
a)  Mikael Dahl 


Vi har nu antaget en budget och kommit överens om ett nytt styre. På torsdag nästa 
vecka väljs nya kommunstyrelsen.  
 


7. Information från förvaltningen 
a) Projekt gågata  


Ingrid Kjellström och Håkan Steinstö presenterar projekt gågata. 
Håkan är projektledare och Ingrid är biträdande projektledare för gågatan. Första 
delen ska påbörjas 2023 och hållas på i fyra år.  


 
Leif Westerlind 
Någon ni borde tänka på är att ni ska göra avgränsningar så man vet att man 
exempelvis börjar närma sig en trafikerad väg.  
 
Fråga från Ingrid Saarva 
Kommer det komma elsparkcyklar till Ulricehamn. 
Mikael Dahl 
Om du funderar på om det kommer köras elsparkcyklar på gågatan så får man inte 
cykla på gågatan där redan idag. Även fast vissa gör det ändå. 


 
Fråga från Ingrid Saarva 
Kommer det komma upp kameror.  
Håkan Steinstö  
Det vet vi inte.  
Mikael Dahl 
Det finns ingen tanke från politisk sida att sätta upp kameror.  


 
Fråga från Mikael Levander 
Hur arbetar ni med tillgänglighetsbaserat under dessa fyra år som arbetet pågår?  
Håkan Steinstö 
Vi kommer ha två personer som är anställda av oss. Som ska hjälpa till med allt möjligt. 
Bära in paket, hjälpa kunder osv.  Kommer finnas journummer till dessa personer.  


 
 
b) Temavecka psykisk hälsa – bilaga 2 


Maria Hagiwara, Anhörigkonsulent informerar om temavecka psykisk hälsa. 
Som anordnas vecka 10 2023, 6-12 mars. Flera olika aktiviteter som vi gör tillsammans 
med regionen och organisationer. Vad är det ni ser för behov inom den psykiska hälsan 
som kan vara förebyggande och främjade. Programmet ska vara klart sista januari. 
 
Förslag från Leif Westerlid 
Människor som tappar en kapacitet efter sjukdom eller skada. Många säger ’’Jag kan 
inte göra det jag gjorde förut.´´ Typ föreläsning eller diskussion kring det ämnet.  Samt 
det är många av våra medlemmar som lider av ensamhet. 
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Maria Hagiwara 
Finns projektet, ringa en vän för det som känner sig ensamma. 


 
Marias kontaktuppgifter:  
Maria Hagiwara, anhörigkonsulent  
0321-59 67 68  
maria.hagiwara@ulricehamn.se 


 
c) Visionsarbetet 2040 


Simon Hägglund informerar om visionsarbetet 2040. Från verksamhetens håll har vi 
uppdraget att jobba med en gemensam vision som vi fått i uppdrag från politiken.  
Inom funktionsnedsättning jobbar våra medarbetare och brukare med detta.  
Jag vill slå ett slag för att detta är inte endast för kommunen. Utan det är för alla inom 
kommunen. Finns en portal på hemsidan där man kan avara på lite frågor och 
påståenden. Det ska antas sommaren 2023. 
 


 


8.Frågor från organisationerna 
 


a) Snöskottning - Tiden börjar nu närma sig med snöfall. Snöfall och dess 
konsekvenser har stor betydelse för många synskadade. Många synskadade har stort 
behov av kontraster för att kunna orientera sig. När snön fallit försvinner många 
kontraster. Det är därför viktigt att snöskottningen fungerar väl. Så är tyvärr inte alltid 
fallet. Ett särskilt problem är brister i snöskottningen vid övergångsställen. Det är stor 
risk för fallolyckor i samband med att synskadade personer ska gå över gator.Vi vill att 
skottningen vid övergångsställen och gatuhörn är sådan att områden fria från vallar 
skapas. 
Mats Kindlund, gatuingenjör  
Det är svårt att jobba med konstraster när snön har fallit. Vallarna är lättare att 
åtgärda.  Gång- och cykelvägar tas hand om av kommunen. Övriga övergångsställen 
har Ulricehamns energi ansvar över. Allt tar tid med snön. Det vi fallerar mest på är att 
man kollar av åtgärderna efteråt.  
Leif Westerlind 
Det är svårt att se svårt att se vita sträcken. När man plogar lägger man vallar vid 
övergångställen. Kan man inte då istället se till att det blir ett brett 
gångövergångställen. Där det inte finns övergångställen på gatan så är det helt omöjligt 
att gå över.   
Mikael Dahl 
Vi skriver ner detta och jobbar vi vidare med frågan och se om vi kan hitta ett sätt som 
är hållbart för de flesta. 
 


b) Elförbrukningen- Vi vill veta om kommunen har för avsikt att spara el genom att 
inte lysa upp gatumiljöer på samma sätt som andra vintrar. 
Mikael Dahl  
Julbelysningen är tänd en månad senare än vanligt. Vi har även gjort några andra små 
förändringar men har inte tänkt göra några stora förändringar.  
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c) Tillgänglighet vid busstationen- Enligt uppgift finns det på en skärm vid 
busstationen med information om aktuella avgångar. Varifrån bussen går och när nästa 
buss avgår. Denna information är inte tillgänglig för den som har kraftigt nedsatt syn. 
Vi undrar därför vilka möjligheter till tillgänglighetsanpassning kommunen anser det 
finns vid Ulricehamns busstation. 
Sanna Andersson, Utredare 
Den frågan är västtrafiks fråga. Den skylten som sitter på Ulricehamns busstation. Det 
är den vanliga skylten som de använder. De är medvetna om att skyltarna är svåra att 
läsa av. De jobbar för att få fram en bättre lösning. Västtrafik arbetar för att ta fram en 
hörbar information.  Men det har inte är inte färdigt än. 
Upplever man att skyltarna fungerar dåligt ska man kontakta västtrafik så skickar de ut 
sina tekniker. 
 


d) Lassalyckan - Lassalyckan är en underbar del av Ulricehamn. Det finns dock behov 
av åtgärder för att Lassalyckan ska kunna användas för personer med kraftig 
synnedsättning. För den som ser dåligt eller inte alls är det besvärligt med stora öppna 
ytor utan identifierbara igenkänningsmärken som stöd för orienteringen. Vi vill gärna 
höra om kommunens intresse av att undersöka möjligheterna att göra Lassalyckan mer 
tillgängligt för synskadade.  
Mikael Dahl 
Det ska vi titta på.  
 


e) Digital utanförskap -  Det digitala utanförskapet är stort för många äldre. Det gäller 
särskilt för dem som slutat arbetslivet innan digitaliseringen blev en naturlig del av 
arbetslivet. Synskadades riksförbund har gjort en stor undersökning bland sina 
medlemmar och den visar att cirka 60 procent av medlemmarna över 65 år inte kan 
använda sig av bank-Id. Cirka 40 procent av medlemmarna i åldersgruppen är aldrig 
ute på internet. För många innebär det ett utanförskap och stort beroende av andra. 
Försämrad syn är vanligt bland äldre och gäller därför en betydligt större grupp än dem 
som är medlemmar i vår organisation. Vilka möjligheter ser kommunen att minska det 
digitala utanförskapet bland äldre och särskilt dem som ser dåligt? 
Mikael Dahl 
Vi ska titta på det. Vi har haft en motion om dessa som vi har avslagit pågrund att 
studieförbundet redan har denna typ av utbildning. Men de är nog inte så anpassade 
för synskadade. 
 


f)  Varför är kommentarerna från oss som företräder organisationerna inte namngivna, 
medan kommunens representanter är det i senaste protokoll? Skall vi från 
organisationerna betraktas som kollektiv med gemensam uppfattning i sakfrågorna? 
Mikael Dahl 
Vi ska bli bättre på det. 
 


g) Är det inte viktigt att protokollet ger en korrekt beskrivning hur ärendet handlagts?  
Under 7 d) Kort och kontanter Simon Hägglund "Det har tagit extra lång tid för att 
banken inte varit villig till detta". Denna redovisning och beskrivning är felaktig, vi från 
FUB hade ett möte med den största banken för mer än två år sedan som mycket tydligt 
framhöll fördelen med betalkort för brukare. Hindret har varit 
funktionsnedsättningsförvaltningen som i tydliga instruktioner har  framfört till 
anställda på gruppbostäder att inte medverka till att vara behjälpliga med hantering av 
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betalkort. Frågan ställdes på informationskvällen 8 juni som "Överförmyndare i 
Samverkan" anordna; Hur hanteras betalkort i samverkade kommuner? Svar var att 
alla de övriga 11 kommunerna har betalkort idag som lösning på kontantfria samhället. 
Mikael Dahl 
Vi ska bli bättre på det.  
 


h) Vilka åtgärder bör vidtas till för att gruppboenden tar till sig informatio gällande 
utbudet aktiviteter och underhållning till gagn för brukarna?  Vi från FUB kan 
konstatera att våra aktiviter av olika slag alltför ofta får ett lågt deltagande. Vi ser en 
skillnad mellan gruppboendena och med- arbetarnas engagemang för brukarnas 
intresse och deltagande. Där till kan medarbetarna tycka att det är lättare att inte ha 
deltaga i aktiviteter p.g.a. t.ex. arbetssituation, bemanning osv.   
Simon Hägglund 
Något som vi aktivt försöker med det så gott vi kan. Det som vi kan se som kan bli 
problematisk är när informationen kommer in sent då är det svårt med 
schemaläggningen.  Men kommer informationen in i tid då ska det inte varit några 
problem. FUB får ett månadsbrev varje månad och är det någon mer organisation som 
vill ha det, är det bara att säga till. Alla är unika inom målgruppen och alla är inte 
intresserade av alla typer av aktiviteter. 
Gunnar Andersson 
Vi känner att det är frustrerade. Vi har varit ute i god tid med information. Vi hade 
anordnat resa i somras där brukaren inte blev väckta så vi fick åka runt med bussen och 
hämta dom.  
 


i) Vilka frågor vill omsorgsförvaltning och politiken ha rådets syn och uppfattning på?  
Simon Hägglund 
Det vi ser är relevant från er är de större frågorna. Verksamheten har präglats om 
byggnationer och det kommer ske fler byggnationer framåt. Den typer av frågor skulle 
vi gärna vilja ha ett engagemang. Även kopplat till det funktionsprogram som vi har. 
Finns det andra frågeställningar som man vill bidra i så få ni gärna vara det.  
 


j) Frågeställningar från senaste rådsmöte som inte fått lösning?  
Mikael Dahl  
Tar med sig frågan 
 


k)  Samverkan med civilsamhället -- Ulricehamns kommun  ställer krav på 
engagemang på parternas öppenhet och lyhördhet med respekt för parternas 
målsättningar till gagn för helheten i Ulricehamns kommun. När frågor ställs till 
politikens företrädare, Bör inte redan nu svar ges om ambition för ett starkare 
samhälle  för de mest utsatta?  
Mikael Dahl  
Tar med sig frågan 
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l) Närtrafiken  
Mikael Dahl 
Förändringar av Närtrafik. 


• Närtrafiken kommer att utökas från fem till sju tidsfönster på vardagar. 


• Helg och nattrafik erbjuds inte i utbudet men kan ske via tillköp från kommunen. 


• De kommuner som sedan skatteväxlingen haft natt och/eller helgtrafik kommer behöva 
göra tillköp för att resandet skall fortsätta. 


• Närtrafikhållplatser ska tillåtas i kollektivtrafikstråk, även utanför tätort. 


• Närtrafik ska synliggöras i reseplaneringsverktyget ToGo-appen 
  


9.Övriga frågor 
 
 


a) Sammanträdestider 2023  
6 februari  
17 april 
12 juni 
18 september 
4 december 
 


b) Mikael Dahl 
Nathalie slutar som nämndsekreterare i Ulricehamns kommun, Johan Nihlén är 
rekryterad till nämndsekreterare. 


c) Mikael Dahl 
Överförmyndare möte. Får ni inget brev, så hör av er.  


d) Simon Hägglund  
Wallenqvist har det skrivits om i media gällande synpunkter och klagomål.  
Sen jag har tagit över verksamheten så har jag märkt av saker som reagerat på. Där jag 
också bett om att skicka in klagomålen skriftliga så vi kan diarieföra den. Vi har gått 
vidare med två klagomål och gjort lex sarah anmälan.  Vi arbetar med att arbeta med 
ett sammansvetsat team.   


 


 


 
Bilagor:  
Bilaga 1 – Välfärdsteknik  
Bilaga 2 -  Temavecka psykisk hälsa 
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