Protokoll
Datum

2016-03-01

Kommunala handikapprådet
Plats

Handikappens hus

Datum

2016-03-01 Kl. 13.00-14.30

Deltagare

Fredrik Ollén, m
Conny Plog, s
Stefan Brusewitz
Kerstin Ehlis
Åsa Hedman
Lena Fröyen
Irene Sturve
Elisabeth Johansson
Britt-Marie Essell
Liv Lunde
Ulla Jönslars

Ordförande
Kommunledningen
DHR Nedansiljan
FUB
Neuroförbundet
Socialchef
Folkhälsostrateg
Syn och hörselinstruktör
Landstinget
Landstinget
Sekreterare

1. Val av protokolljusterare
Kerstin Ehlis utsågs att justera dagens protokoll
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Föregående protokoll
Genomgång av förgående protokoll.
Frågorna som KHR vill ha svar på: om ringklockan vid hissen i
kommunhuset är monterad och ditsatt, och busskort för barn som bor hos
föräldrarna varannan vecka och som bor på olika orter inom kommunen har
inte besvarats. Frågorna tas med till nästa möte.
KHR vill att Inge Östlund ger svar på frågorna till nästa möte på de uppgifter
han åtog sig på förra mötet, (data projektor och portabel dator till HH och
information hur långt man kommit med medborgarförslaget Rättviksskylten
vid slalombacken.)
Därmed protokollet till handlingarna.
4. Besök/besökare
Lars Ehnlund har fått förhinder. Bokas in vid senare tillfälle.
5. Information Handikappens hus
FUB informerade om resan till Tandådalen som blir den 3-9 juli. Resan är
till för FUB:s medlemmar och kostar 2900:-/person. Ersättningen för
personal/ledsagare är ännu inte löst. Lena Fröyen tar med sig frågan.
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6. Information Landstinget
Ekonomin är fortfarande ansträngd, men ser något bättre ut än tidigare.
Besparingarna som planerats är 90 % utförda i dagsläget.
Landstingsledningen kommer att vara ute och besöka vårdcentralerna för att
få en uppfattning hur allting fungerar efter besparingskraven.
Bassäng verksamheten/indragningen, utredning pågår och ärendet har åter
remitterats. Planeringen är att ha 3 bassänger i länet igång som blir extra
uppvärmda för de som behöver. Cirka 200 personer berörs i länet.
Vårdnära service: Att frigöra vårdtid. Information lämnades om
verksamheten.
Patientrådet har startats i Rättvik. Syftet är att vara länken från sjukvården
till medborgarna eller från medborgarna till sjukvården. Information finns på
Vårdcentralen och på Rättviks hemsida. Första mötet var 15 februari och
ordförande är Britt-Marie Essell.
Egenvårdsbegäran är en form av egen inskickad remiss. ¨Remissen¨ granskas
och bedöms av läkare och man får svar inom 2 veckor. Blankett kan hämtas
på nätet, 1177och finns även på vårdcentralen.
7. Information Folkhälsan, Irene Sturve
Folkhälsa - Drogförebyggande arbete - samordning mot relationsvåld.
Bilaga läggs till protokollet.
8. Information kommunstyrelsen.
Fredrik Ollen informerade om SCB:s undersökning ¨Hur medborgarna
bedömer sin kommun som en plats att leva och bo på?¨
Resultatet läggs som bilaga till protokollet och lämnades ut till mötets
deltagare.
9. Information socialförvaltningen
Flykting information. Totalt i dagsläget har vi 83 ensamkommande barn.
2 HVB hem i egen regi. Flera familjehem behövs då efterfrågan är stor.
1 HVB hem finns i privat regi och kommunen hyr 20 platser. IVO ansvarar
för tillsynen.
Sammanslagningen av Buketten och Handikappens Hus diskuterades. FUB
är inte positiv till sammanslagningen.
Buketten/Anhörigstödet är lagstadgad och man måste hitta en lösning på
problemet. Samarbete och samverkan är väldigt viktigt för att komma vidare
och framåt, och kan vara givande och stimulerande för alla parter. Behovet
är stort och ska rikta sig till alla kategorier. Buketten/Anhörigstödet är även
till för handikappade. Verksamheterna som bedrivs på Handikappens Hus
kan även vara behjälplig av Studieförbunden som har sina verksamheter i
huset intill, gäller även för anhörigstödet.
Rökning utanför Handikappens Hus lokalen och inom kommunens område
är EJ tillåtet då det finns skolverksamhet, barnverksamhet och många som är
allergiska.
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10. Övriga frågor
Handikappföreningarna kan ta kontakt med kommunens webbmaster för att
få föreningarnas hemsidor uppdaterade då man upptäckt att informationen
inte är fullständig.

Underskrift
Ordförande, Fredrik Ollen

FUB
Kerstin Ehlis

Sekreterare
Ulla Jönslars

Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2

Folkhälsa – Drogförebyggande arbete – Samordning mot
relationvåld. Information Handikapprådet 1 mars 2016
Resultatet av ¨Hur medborgarna i Rättvik bedömer sin
kommun som en plats att bo och leva på¨.

3(3)

