Protokoll

Kommunala Handikapprådet

Plats och tid

Hamngatan 12 onsdagen den 11 september 2013
kl 09.00-11.00

Extrainsatt sammanträde då Sjösunda diskuteras. Kommunjurist Anders
Asplund är inbjuden till dagens möte för att diskutera den frågan.
Beslutande

Marie Frestadius, HO, ordförande
Eva Grönberg, Psoriasis
Elisabet Lindelöf, FUB
Kerstin Alm, Hjärt- Lungföreningen
Sven-Erik Larsson, Reumatiker
Eunice Norgren, Diabetesföreningen
Sören Lundkvist, Synskadades förening
Carl-Erik Larsson, Hörselskadades förening

Övriga ledamöter

Maj-Britt Hiller, Bygg- och Miljö
Arne Sjölinder, Kunskap
Maj Johansson, Kultur och Fritid
Hans Klinga, Individ och familjeomsorg

Övriga deltagande

Robert Sten, ordförande omsorgsnämnden
Renée Ranta, Kunskap
Bo Wadström, Kultur och Fritid
Karin Jonsson, förvaltningschef
Yvonne Eriksson, sekreterare
Sammanträdet skrivtolkas av två tolkar

Utses att justera

Eva Grönberg
Paragrafer: §§ 22-30

Underskrifter:
Ordförande

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

Justerare

………………………………...
Eva Grönberg

Sekreterare

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

KHR § 23 Val av justerare
Till justerare av dagens protokoll utses Eva Grönberg
KHR § 24 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkänns
KHR § 25 Sjösunda
Kommunjurist Anders Asplund har fått i uppdrag från
Kommunfullmäktige att inrätta en arbetsgrupp som ska komma
med förslag om framtiden för Sjösunda. I arbetsgruppen ingår
tjänstemän från Tekniska kontoret, Omsorgsförvaltningen och
Kultur och Fritid.
Medlemmarna i KHR diskuterade och kom med förslag vad de
tycker ska hända med Sjösunda och vad det ska användas till.
KHR kommer att få se förslaget innan det går till beslut i
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.
KHR § 26 Reglemente
KHR:s reglemente kommer att ses över tillsammans med övriga
reglementen som ska ändras när den politiska organisationsutredningen är klar.
Handikappnämndens förslag är återremitterat. Anders Asplund
undersöker vad som var fel på det tidigare förslaget och återkommer.
KHR § 27 Handikapplan
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att återremittera
handikapplanen till omsorgsnämnden för översyn och revidering
med beaktande av bland annat FN:s konvektion om rättigheter
för personer med funktionshinder samt nationella regler.
Omsorgsnämnden tillsätter en grupp där någon från bygg och
miljönämnden, tekniska kontoret och handikapprådet kommer
att ingå. Från KHR kommer Elisabeth Lindelöf och Kerstin Alm
att ingå i gruppen.
Beslut kommer att tas i omsorgsnämnden i december.
KHR § 28 Information om nya organisationen
Förvaltningschef Karin Jonsson informerar om nya
organisationen. Karin Jonsson har intervjuat ledningsgruppen
och utredare Ann-Louise Brolin har intervjuat alla enhetschefer.
Det som framkom är att det är brist i information och dialog när
en till chefsnivå har tillsatts.
Att det behövs en egen HSL-organisation.

Vem som gör vad i personalplanering, lönesystem och de
tekniska lösningarna till det.
En träff gällande nya handläggningsrutiner kommer att ske.
Byte av verksamhetschefer har skett en chef har slutat av och en
chef går in i HSL-verksamheten.
KHR § 29 Ekonomi
Förvaltningen saknar 10 milj kr för att få budgeten i balans. Allt
kommer att granskas varje liten summa är viktig. Man kommer
att se över alla inköp, alla bilar och all personal såsom chefer,
administrativ personal och omsorgspersonal.
KHR § 30 Övriga frågor
Elisabet Lindelöf tog upp frågan om att personal inte får köra
brukare i sina egna bilar.
Hissen fungerar inte att åka i till receptionen utan nyckelkort, en
felanmälan kommer att göras.
Tydlig skylt vid receptionen för ringklockan saknas, kommer att
åtgärdas.
Nästa möte är KHR:s AU tillsammans med KPR den 23
september. Eva Grönberg anser att en till deltagare bör väljas
från KHR som är med på dessa möten.

Ordförande tackar mötesdeltagarna och förklarar sammanträdet
avslutat.

