PROTOKOLL
Datum

2015-09-10

Kommunala handikapprådet
Plats

Handikappens Hus

Datum

2015-09-10 kl. 13.00-14.30

Deltagare Fredrik Ollén, m, ordförande
Inge Östlund, c,
kommunledningen
Conny Ploog, s.
kommunledningen
Stefan Brusewitz DH Nedansiljan
Kerstin Ehlis, FUB
Stig Steenberg, FUB
Åke Nilsson, Reumatikerförbundet
Hans Waxell, RSMH Nedansiljan
Iréne Sturve, folkhälsostrateg
Johanna Munters Olsson,
Verksamhetschef Äldreomsorgen
Elisabeth Johansson,
Syn och hörselinstruktör
Ulla Jönslars, sekreterare

1. Dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg och övriga frågor.
Framtiden för Handikappens Hus, under info. HH
Ekonomi, under info. HH
Förslag namnbyte till Tillgänglighetsrådet
Reglemente
2. Val av protokolljusterare
Stig Steenberg valdes att justera dagens protokoll.
3. Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar
Protokollet gicks igenom i anslutning till redovisningar under mötet.
Därmed protokollet till handlingarna.
4. Besök/besökare
Elisabet Johansson, informerade om sitt arbete som Syn och
Hörselinstruktör. Informationsblad lämnades ut till deltagarna och läggs till
protokollet.
5. Information Handikappens Hus
HH undrar varför aktivitetsbidraget drogs in från socialtjänsten, utan
aktivitetsbidrag läggs verksamheten ner.
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Information har getts att aktivitetsbidrag ska sökas via fritidskontoret, det
gäller för alla föreningar.
Fritidskontoret avslog begäran om aktivitetsbidrag, HH ville ha ett skriftligt
besked från fritidskontoret men har inte fått det.
HH vill ha mer information hur de ska göra för att få ansökan godkänd och
ett möte med Bosse Bifrost, från fritidskontoret kommer att bokas under
hösten.
Nya rutiner gäller för alla föreningar som bedriver verksamhet och medlems
register med fullständiga uppgifter måste göras och lämnas in till
fritidskontoret.
Ansökta bidrag från Allmänna arvsfonden avslogs.
Hyresbidrag kommer att ansökas för 2016.
6. Information Landstinget
Punkten utgår, ingen närvaro.
7. Information Folkhälsan, Irene Sturve
Irene informerade om förebyggande och systematiskt arbete för äldres
säkerhet, fallolyckor och ohälsa.
¨Bättre balans¨ är nytt informations materiel om goda vanor för en friskare
och säkrare vardag. Irene erbjuder föreningarna information om
förebyggande arbete för äldre. Tid kan bokas med Irene.
8. Information Kommunstyrelsen
Skyltarna om fartbegränsningen och tilläggs och påminnelseskyltarna är nu
på plats och finns på 4 infarter. Fordon har väjningsplikt för de gående.
Annexet vid kommunhuset kommer att handikappanpassas.
Vid hissen på sidan av kommunhuset kommer RFAB att sätta upp en
ringklocka, så att den som behöver hissen för att komma in kan ringa på för
bli insläppt.
Biografen har också fått handikappanpassad entre.
Dalhalla har under säsongen haft cirka 60 000 besökare.
Personliga assistenter måste betala entre i Dalhalla, ingen subvention på
priset.
Classic Car veckan har gått väldigt bra, både med ordningen och städningen.
Nästa år 2016 firas 25 år.
Kommunala bolagen och Rättviks fastigheter går väldigt bra.
Ombyggnation pågår på Nyhedsskolan. Allergiavdelningen ska vara klar
våren 2016.
Gymnasiet har 26 fler intagningar av 1:a års gymnasister än föregående år.
22 elever har börjat på jordbruksutbildningen 1:a års elever.
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9. Information Socialförvaltningen
Äldreomsorgen bostads anpassar hemmen till de som behöver det så att
personer kan gå hem efter utförd behandling eller att personen kan vara
hemma i bostaden längre i stället för att flytta till särskilda boenden.
Ett demensteam håller på att startas upp. Målet är att människor med
demens-sjukdom ska få stöd och möjlighet att bo kvar i sin hemmiljö tryggt
och säkert. Rekrytering sker inom kommunens redan tillsvidare anställd
personal.
Anhörigveckan blir vecka 41.
Hyresavtalet på Polishuset går ut år 2017.
10. Övriga frågor
Skolresor: Varför får ett barn inte busskort om föräldrarna har skilt sig och
har delad vårdnad, bor på två olika ställen men barnet går i samma skola?
Fredrik tar med sig frågan till Jeanett Engström.
Förslaget till namnbyte Tillgänglighetsrådet kommer åter att tas upp vid
nästa möte.
Reglementet för rådet skickas ut till deltagarna.
Underlag reglemente från annan kommun (Östersunds kommun) skickas
också ut till deltagarna för att få tips och råd, hur rådets verksamhet kan
utvecklas i framtiden.
Nästa möte blir den 12/11-2015.
Anette Ingels kommer då att informera om tillgängligheten på skolorna.
Ordförande avslutade mötet.
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