PROTOKOLL
Datum

2015-03-04

Kommunala handikapprådet
Plats

Handikappenshus

Datum

2015-03-03 kl. 13.30-15.30

Deltagare Fredrik Ollén
Conny Ploog, S
Iréne Sturve
Stefan Brusewitz
Åke Nilsson
Hans Waxell
Kerstin Ehlis
Lena Fröyen
Gunilla Klingh
Åsa Hedman
Ulla Jönslars

Ordförande
Kommunledningen
Folkhälsostrateg
DHR Nedansiljan
Reumatikerförbundet
RSMH Nedansiljan
FUB
Verksamhetschef
Enhetschef
Neuroförbundet
Sekreterare

1. Dagordning
Dagordningen godkändes.
2. Val av protokolljusterare
Kerstin Ehlis valdes att justera dagens protokoll.
3. Genomgång av föregående protokoll
Föregående minnesanteckningar lästes igenom och några punkter lades
under övriga frågor. Därmed minnesanteckningarna till handlingarna.
4. Besök, Gunilla Kling, enhetschef Stöd och Omsorg
Gunilla informerade om projektet ¨Anpassad IT¨. Syftet med projektet är
att ge unga vuxna med måttlig utvecklingsstörning möjlighet att öka sin
digitala delaktighet och självständighet, att som andra kunna
kommunicera, få och ge information och dokumentera. Ungdomarnas
självförtroende växer stort när de får lära sig data, meningen är också att
ha en röd tråd från skolan till vuxenvärlden och det egna boendet.
Informationsbladet ¨Anpassad IT¨ kan läsas på webben, www.sikta.nu.
5. Information Handikappens hus
* Hans Waxell informerade om kurser och cirklar som pågår på HH. 2
nya cirklar kommer också startas under våren. HH har cirka 90-130
besökare/vecka.
* HH har ännu inte fått aktivitetsbidrag och hyresbidrag.
Hyresbidragsärendet kommer att tas upp i KS vid nästa möte.
Önskan finns att aktivitetsbidraget höjs nästa år då det varit oförändrat
15.000:-/år under 9 år.
* Verksamhetschef Stöd och Omsorg erbjuds deltaga i en kurs
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¨Våldsamt osynlig¨ som Brottsofferjouren vill starta upp. Lena Fröyen
kommer att undersöka om intresse finns och meddela till HH.
* FUB påpekar att trottoaren som följer Prästskogsgatan är väldigt
dålig, den är gropig, stora sprickor finns och den lutar ut mot gatan så att
det är stora problem att gå med rullstolar och rollatorer där, man måste
gå på gatan istället för att ta sig fram. Åke Nilsson tar med sig frågan
igen till Centrumgruppen om när problemen ska åtgärdas.
* Storgatan är gångfartsväg/gångfartsgata där hastighetsfarten är max 7
kilometer, men ofta är hastigheten högre hos bilisterna och extra skyltar
för påminnelse om hastighetsbegränsningen till bilisterna är önskvärt.
Ordförande tar frågan med sig om tilläggsskyltar/påminnelse skyltar.
* Ansökan om bidrag för ersättning till kvalificerade motionsledare med
specialkunskaper kan göras till Rättviks Gymnastikklubb.
6. Information Landstinget
Ingen närvaro. Ulla Jönslars tar reda på vem som blivit vald att närvara
vid KHR:s möten, då ny mandat period startat.
7. Information Folkhälsan, Irene Sturve
Irene informerade om utbildning av senior/inspiratörer för personer
med funktionsnedsättning. Utbildningen är gratis till föreningar, och för
de som är intresserade att hjälpa till för att satsa på att förbättra
livskvalliteten med daglig fysisk aktivitet och nyttig mat. Vid intresse
kontakta Iréne Sturve.
* Information om sammanställningen av folkhälsoarbetet 2014.
* 2009 gjordes en stor enkätundersökning om hur rättvikarna mår, ¨hälsa
på lika villkor¨. Ett stort antal personer svarade på enkäten.
Positivt var att männen 65-84 år har blivit friskare. Männen 18-29 år har
hög alkoholkonsumtion. 40 % kvinnor hade svarat. Rökningen var hög
mellan 45-64 år. Sammanställningen blir klar till sommaren 2015 och
mer information lämnas till hösten.
8. Information kommunstyrelsen
Allmän information önskas från kommunstyrelsen på KHR:s möten.
Ekonomin är fortsatt ansträngd, men inga neddragningar av personal är
aktuell.
Ordförande informerade om de nya utskotten som är 6 till antalet, där det
är tydligt vem som har ansvar för vad. Nytt är oppositionsrådet där Jan
Dalqvist är ordförande.
De första ansökningarna till Gymnasiet har kommit in och det är en
ökning av ansökningar i dagsläget.
Nyhedsskolan kommer att byggas om till en allergi skola och ska vara
klar år 2016.
En intressent finns som vill bygga bostadsrätter på området Garvaren.
KHR föreslår att man ska få vara med vid planeringen vid
nybyggnationer av bostäder. Fredrik tar med sig frågan vidare.

2(4)

Datum

2015-03-04

9. Information socialförvaltningen
Lena Fröyen vill titta på handlingsplaner, samarbete och samverkan med
KHR.
Ny utbildning kommer att startas på gymnasiet för ungdomar med
diagnoser som Asbergers syndrom och ADHD. Även boende kommer
att finnas.
Arbete och sysselsättning: Det är svårt att få hjälp och stöttning för
personer med nedsatt arbetsförmåga. Gemensamt samarbete med
Arbetsförmedlingen , Försäkringskassan och Centralen pågår.
Priopengar kommer att sökas för psykisk ohälsa och
funktionsnedsättningar.
Egen tillsyn kommer att finnas i verksamheterna från och med år 2016.
10. Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser.
11. Övriga frågor
* Förslag: Tillgänglighetsrådet är förslaget på nytt namn för
Handikapprådet. Lena ger en bild av innebörden av namnet
(tillgänglighet = delaktighet). Diskussioner i styrelsen, några föreningar
motsätter sig namnbytet. Omröstning gör på nästa möte.
* Neuroförbundet är välkomna att deltaga i KHR.
*Nya lagen som gäller från 1/1-2015 kommer att tas upp vid nästa möte.
* Anna-Lena Hållmats Bergvik kommer att bjudas in till nästa möte för
information angående Buketten.
*
12. Bidragsansökan för ledare till gymnastikgruppen kan göras till Rättviks
Gymnastikförening.
* Nya mötes tider för 2015.
7/5-2015 kl. 13.00
10/9-2015 kl. 13.00
12/11-2015 kl. 13.00
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Underskrift
Ordförande

FUB

Sekreterare

Underskrift

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Fredrik Ollén

Kerstin Ehlis

Ulla Jönslars

