Protokoll

Kommunala Handikapprådet

Plats och tid

Hamngatan 12 onsdagen den 8 maj 2013
kl. 9.00–12.00.00

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
Marita Pettersson, Autism Aspergerföreningen
Carl-Erik Larsson Hörselskadades förening

Övriga ledamöter

Maj-Britt Hiller, Bygg- och Miljö
Arne Sjölinder, Kunskap
Bo Wadström, Kultur och Fritid

Övriga deltagande

Renée Ranta, Kunskap
Annika Eriksson, sekreterare
Stefan Hedlund, RSMH
Monica Jacobsson, KS
Sammanträdet skrivtolkas av två tolkar.

Utses att justera

Carl-Erik Larsson
Paragrafer: § 10-21

Underskrifter:
Ordförande

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

Justerare

………………………………...
Carl-Erik Larsson

Sekreterare

....................................................
Annika Eriksson

KHR § 10 Val av justerare
Till justerare av dagens protokoll utses Carl-Erik Larsson
KHR § 11 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkänns
KHR § 12 Rapporter föreningar
RSMH
Stefan Hedlund berättade att 30 medlemmar åker till Furuvik
den 17 juni de har fått hjälp från fonder för att genomföra resan.
Föreningen har ca 60 medlemmar. Stefan har fått förfrågan om
att starta upp RSMH i Hofors. RSMH har fått hjälp av ABF med
att skicka ut förfrågan om vilka önskemål på aktiviteter som
medlemmarna önskar.
FUB
Elisabet Lindelöf tog upp om hur handikapprådet ska arbeta.
Vi beslutade att vi måste utbilda våra chefer, politiker i
kommunen samt hela koncernen.
Kommunstyrelsen
Monica Jacobsson meddelade att skrivelsen från HSO inte
inkommit till KS. Men att hon tar kontakt med Anders Asplund
om varför inte svar skickats. Monica informerade om budgeten
2014, och att det inte blir sparkrav på personalen. Kommunen
fortsätter att satsa på arbetslösa genom utbildningar tillsammans
med Göransonska Fonderna och arbetsförmedlingen.
Synskadades förening
Sören Lundkvist, informerade att Kristina Lundgren är ny
ordförande i föreningen.
Kunskapsnämnden
Arne Sjölinder informerade om det ekonomiska läget i
kunskapsnämnden, det är stort underskott där. Man ska införa
ett system där man kan se om varje rektor gör rätt prioriteringar
när de sparar pengar. Man måste ev. bygga en ny förskola i
Norrsätra p.g.a. att barnantalet ökar i området. Det pågår en
utbyggnad på Västanbyskolan så eleverna kan gå kvar på skolan
till och med årskurs 6. Sjögläntan stängs och lokalerna säljs.
Smassens byggs ut och Heldagsskolan flyttar till Läkarstigen.
Arne Sjölinder informerade om att kunskapsnämnden tar
mycket stort ansvar för barn/unga elever med särskilt stöd.

Kultur och Fritidsnämnden, Parkbadet går lite plus.
Det pågår en diskussion Bikupans hyra och om fler föreningar
kan nyttja lokalen de tider som ingen använder lokalen.
Tekniska kontoret har ansvar för lokalerna och beslutar om
hyresnivån.
Omsorgsnämnden
Marie Frestadius informerade om att samhället ändras och att
man diskuterar att förändra arbetssätt för daglig sysselsättning
och boendestöd som är den del som ökar. Att man måste få mer
utbildning inom området för neurologiska
funktionsnedsättningar. Insatserna är frivilliga och vart går
gränsen!? Vem bestämmer om brukaren behöver stöd när det är
frivilliga insatser.
KHR § 13 Ekonomi
Monica Jacobsson redogör i stora drag för Kommunens
sammanlagda ekonomi. Monica erbjuder sig att ta med de
ekonomiska redovisningar som Kommunstyrelsen får från hela
kommunen till kommande möten.
KHR § 14 Riktlinjer för handläggning
Inga synpunkter.
KHR § 15 Värdighetsgaranti
Elisabet Lindelöf hade synpunkter på formuleringen i
dokumentet. Ordförande Marie Frestadius tar det med sig.
KHR § 16 Underlag till Kommunplan (UTK)
Monica Jacobsson berättade om Balanserad styrning som är det
arbetssätt som kommunen använder för att besluta om ekonomi
verksamhetsmål. Varje nämnd använder balanserad styrning och
tittar över målen som KS har tagit fram och sen är det upp till
varje nämnd att se vad dom kan göra för att nå dessa mål.
Monica betonade att BEMÖTANDE är viktigt i kommunen.
KHR § 17 Medborgarservice
Monica Jacobsson informerade om
att kommunen kommer att starta detta i slutet av 2014.
Steg 1 är via telefon
Steg 2 reception med kunnig personal. Där ska man kunna svara
på enkla frågor som våra medborgare har. Man ska inte behöva
ringa runt i kommunen för att få svar.

Man kommer att bygga om i stadshuset och då kommer man att
planera in att receptionen för medborgarservicen kommer att
finnas där.
KHR § 18 Psykiatri överenskommelse
Se bilaga
KHR § 19 Posten
Flytten för brukarna på Posen har gått bra. Postens lokaler är
inte kommunens.
KHR § 20 Beslut
KHR bjuder in Anders Asplund till nästa möte i oktober.
Ordförande kollar med Karin Jonsson om datum. Vid detta möte
kommer vi även att göra tillgänglighetssyn på Kulturhuset
Till gruppen för att granska ritningar vid ombyggnad och
planarbeten blir Sven- Erik Larsson reumatikerföreningen och
Lill Benton.
KHR § 21 Övriga frågor
Reglementet
Bjuda in Anders Asplund till nästa möte.
Sjösunda
Kommunfullmäktige har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp av
tjänstemän från olika förvaltningar som ska titta över Sjösundas
framtid. Innan förslag är klart ska man lämna upp det till KHR.
Det ska vara klart 22 oktober 2013.
Minimässor
Äldreomsorgsnämnden tillsammans med PRO, SPF och
träffpunkterna som är ute i ytterområdena i kommunen för att
informera om vad kommunen och olika föreningarna kan
erbjuda.
Konflikten
Det blev ingen konflikt för Kommunal. Planeringen om ev.
konflikt var klar inom kommunen, när det gällde ex.
mattransporterna och transporter för medicinproverna till sjukhuset.
Nästa möte 9 oktober
Ordförande tackar mötesdeltagarna och förklarar sammanträdet
Avslutat.

