Protokoll

Kommunala Handikapprådet

Plats och tid

Hamngatan 12 onsdagen den 9 oktober 2013
kl. 13.15–16.40

Beslutande

Marie Frestadius, ordförande
Eva Grönberg, Psoriasisföreningen
Marianne Sjöstrand, Afasiföreningen
Elisabet Lindelöf, FUB
Kerstin Alm, Hjärt- Lungföreningen
Sven-Erik Larsson, Reumatikerförenigen
Karin Eriksson, Diabetesföreningen
Stefan Hedlund, RSMH/Tevan
Övriga ledamöter
Maj-Britt Hiller, Bygg- och Miljönämnden
Arne Sjölinder, Kunskapsnämnden
Maj Johansson, Kultur och Fritidsnämnden
Hans Klinga, Individ och familjeomsorgsnämnden

Övriga deltagande

Karin Jonsson, förvaltningschef
Monica Jacobsson, Kommunstyrelsen
Yvonne Eriksson, sekreterare

Utses att justera

Kerstin Alm
Paragrafer: §§ 31 - 43

Underskrifter:
Ordförande

..................................................
Marie Frestadius

Justerare

………………………………...
Kerstin Alm

Sekreterare

....................................................
Yvonne Eriksson

KHR § 31 Val av justerare
Till justerare av dagens protokoll utses Kerstin Alm.
KHR § 32 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes efter synpunkter på utförandet.
Önskemål framfördes att inte blanda Äldreomsorgsfrågor
och Handikappfrågor. Likaså särskilja på beslutsfrågor och
informationsfrågor.
KHR § 33 Senior alert
Ulrica Janson utvecklare i västra Gästrikland informerar om
Senior alert. Ett kvalitetsregister för att arbeta förebyggande
inom trycksår, fall, undernäring och munhälsa.
Finns även register för Palliativ vård och Demensvård.
KHR § 34 Sjösunda
Information delges att Sjösunda utreds vidare, Anders
Asplund, kommunjurist återkommer när det finns något att
informera.
KHR § 35 Reglemente
Fråga har kommit upp vad det var för fel på förslaget från
Handikapprådet.
Anders Asplund svar är att en ny utredning behövs till förslag
till reglemente för handikapprådet på grund av nuvarande
regelverk, FN:s standardregler samt strategi och mål för
funktionshinder.
KHR § 36 Organisationsutredning
Anders Asplund svarar varför inte utredningen varit på remiss
till handikapprådet.
”Nämndsorganisationsutredningen är en parlamentarisk utredning. Samtliga
politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige har representanter i
utredningen. Politikerna i utredningen har i uppdrag att utreda en framtida
nämndsorganisation. Som resurs har de två tjänstemän från
kommunledningskontoret. Utredningen har inte gått på remiss till nämnder,
förvaltningsorgan, särskilda råd eller andra organisationer.”
Monica Jacobsson informerar om förslag till den nya organisationen
Omsorgsnämnden, IFO-nämnden, Kultur och Fritid lika.
Kunskapsnämnden, vuxenutbildningen flyttas till arbetslivsnämnden.
Arbetsmarknads- och trafiknämnden blir en ny Arbetslivsnämnd
Bygg- och miljönämnden blir en ny Samhällsbyggnadsnämnd
KHR, KPR och Folkhälsorådet placeras direkt under Kommun-

fullmäktige, med motivet att stärka rådets frågor.
KHR § 37 Avgifter inom omsorgsförvaltningen
Utvecklare Andreas Örnehag informerar om avgifter. Förslaget har
skickats till pensionärsrådet och handikapprådet på remiss med kort
datum på grund av att beslut ska tas i omsorgsnämnden den 21 oktober
2013, för att hinna få med i kommunfullmäktige att de beslutar att
dessa avgifter ska gälla från och med 1 januari 2014.
Några synpunkter har inkommit som Andreas tar i beaktande vid
förslag till beslut.
Kostnader för mat/förbrukningsartiklar gruppbostad LSS kan inte detta
utifrån lag regleras som ett biståndsbeslut varför detta ej kan hanteras
som en avgift. Det ska inte beslutas i KF utan en administrativ rutin
kring den hanteringen måste göras. Information lämnas när den rutinen
är upprättad.
KHR § 38 Trygghetsboende
Erica Ågren, teknisk chef informerar om planerat trygghetsboende. En arbetsgrupp ska tillsättas och en kartläggning hur det
ser ut i vår kommun ska göras.
Det som ska kartläggas är:
Tillgängligheten i bostadsområden, gångvägar, cykelvägar, belysning,
servicen, närbutik, apotek, busshållplatser, tryggheten i området,
tillgänglighet i flerbostadshus, trappor, hiss mm
KHR § 39 Handikapplan
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att återremittera
handikapplanen till omsorgsnämnden för översyn och revidering
med beaktande av bland annat FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionshinder samt nationella regler.
Vid framtagande ska samråd ske med bygg- och miljönämnd,
tekniska kontoret och handikapprådet. Förslag till reviderad handikapplan
ska skickas till kommunledningskontoret senast december 2013.
Kommunala handikapprådet utser Elisabeth Lindelöf och Kerstin Alm
till gruppen.
Samtliga nämnder och bolag utses som remissinstanser.
KHR § 40 Underlag till Kommunplan (UTK)
Kultur och Fritid
Träffar alla föreningar
Kunskapsnämnden
10 miljoner har reducerats under 2013, lokaler och utrustning
måste förbättras. Fokus kommer att vara på elever med särskilt
stöd

Kommunstyrelsen
Medborgarservice införs 2015.
Arbetet inför valet har påbörjats, lokaler ska ses över gällande
tillgänglighet mm.
Omsorgsnämnden
10-12 miljoner måste reduceras för att få en budget i balans.
Sänka snittbemanningen på våra omsorgsboenden och
demensboenden.
KHR § 41 Ekonomi
Monica Jacobsson informerar om återbetalda AFA-premier,
Pengarna har fördelats på följande sätt:
4,6 milj ska gå till snöröjning
5 milj till underhåll av gatunätet
2 milj till underhåll av fastigheter
900 tusen till vägföreningar
4 milj till omsorgsnämnden, senarelagd nedläggning av
gruppboende, kostnad för en brukare som Gävle kommun
felaktigt har betalat för, planerad nedläggning av korttids som
inte blev
3.5 milj till IFO, försörjningsstöd
8,7 milj till kunskap, omställningskostnader inom förvaltningen

KHR § 42 Rapporter föreningar
Hjärt- Lungföreningen, 13/10 sista söndagen för hälsans Stig,
Afasiföreningen, 1/11 afasi-dagen öppet hus på Dalbacken
Gävleföreningen är inbjuden
KHR § 43 Information
- Värdighetsgarantier, tre värdighetsgarantier ska upprättas i år
Dagverksamhet, Avgiftshandläggning, Ordinärt boende
- FAK-fonden, hur hanterar man fonden?
Monica frågar Kerstin Ryding.
- Utbildning, Eva Grönberg, Elisabeth Lindelöf och Marie
Frestadius planerar för en utbildning i höst
- Interpellation till Riksdagen gällande habiliteringsersättning
Nästa möte 11 december 2013
Ordförande tackar mötesdeltagarna och förklarar sammanträdet
Avslutat.

