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Kommunala Tillgänglighetsrådet
Plats och tid

Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdagen den 18 augusti, kl 9:30-12:15

Beslutande
Ledamöter

Jan-Åke Lindgren, ordförande
Ylva Ivarsson, ks, ordförande dagens möte
Anna Rudman, kf
Linnea Adler (Hjärt- o lungföreningen)
Ingrid Gisselsson (HRF)
Gunvor Godin (Parkinsonföreningen)
Olov Drebäck (SRF, Demensföreningen)
Susanne Olofsson (FUB)

Övriga närvarande
Övriga
Kajsa Stenlund
Monica Larsson

Kostchef § 12
Sekreterare

Justering
Justerare

Gunvor Godin

Plats och tid

Kommunkontoret tisdag 25 augusti

Justerade paragrafer

11-15
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Underskrifter
Sekreterare

_________________________________________

Monica Larsson

Ordförande

_________________________________________

Ylva Ivarsson

Justerare

__________________________________________

Gunvor Godin

Anslag på kommunens officiella anslagstavla
Kommunala Tillgänglighetsrådet i Ovanåkers kommun har haft sammanträde
den 18 augusti 2015.
Protokollet har justerats, d v s godkänts.
Protokollet finns hos socialförvaltningen och på kommunens webbplats
www.ovanaker.se
Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 25 augusti 2015 och tas ned den
15 september 2015.

…………………………………………………
Monica Larsson
Kommunala tillgänglighetsrådets sekreterare
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§ 11
Genomgång av föregående protokoll
Jan-Åke gick igenom föregående protokoll från mötet den 5 maj som var
gemensamt med pensionärsrådet.
Vid punkten om uppföljning av tidigare frågor har det påtalats om svårigheter
med parkeringsplatser runt Sunnangården. Förslag kommer upp vid dagens möte
att vid närmaste parkeringen nedanför Sunnangården borde det finnas en skylt
som visar på att det går att parkera lite längre bort, närmare kyrkan. Detta tar
Ylva med sig till Aefab.
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§ 12
Information Kajsa Stenlund, kostchef
Kajsa har arbetat som kostchef hos oss sedan september 2013, kommer närmast
från Växjö kommun.
Kajsa informerar:
- Köket har levererat kylda matlådor sedan 15 mars i år. Det är säkrare hantering
med kylda matlådor, kunde inte säkerhetsställa temperaturerna vid varma lådor.
- Lagar mer mat från grunden samt närproducerad mat. Kött beställs från Siljans
chark och mjölken från Arla. Det finns ingen i närheten som levererar grönsaker, öppen för förslag. Användning av ekologisk mat är höjt till 18 % målet är
25 %.
- Att man mätt hur mycket mat som kastats och efter det har man minskat
portionerna.
- Det kommer att bli modifierad atmosfär i matlådorna senare i höst, med
utkörning en gång i veckan. Modifierad atmosfär innebär att man drar ur luften i
matlådorna och tillsätter en kliniskt ren luft. Detta används bland annat av
affärerna i förpackningar av köttfärs och kyckling.
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§ 13
Information kommunstyrelsen
Ylva informerar från 15 maj och 16 juni.

- BORAB ny VD Dan Nordin.
- Information om krisledningsnämnden.
- Information om länsstyrelsens arbete med överenskommelser om lokala
miljömål. Länsstyrelsen har tagit fram 67 miljömålsåtgärder och 35 klimatAnpassningsåtgärder, som länsstyrelsen vill skriva överenskommelser om med
kommunerna i länet. Ovanåkers kommun har tagit fram 23 åtagande som
kommunen kan efterleva.
- Taxor och avgifter kulturavdelningen. Instrumenthyran höjs med 75 kr/termin.
- Inköp av teknisk utrustning för att minska kommunens pappershantering.
- Framställan om kommunal borgen för finansiering av fortsatt fiberutbyggnad –
Helsingen Net. I tidigare beslut finns målsättning att 90 % av hushållen ska ha
tillgång till bredbandsfiber. Med den planerade utbyggnaden så är bedömningen att
vi t o m 2016 har möjlighet att uppnå 77 %.
- Revidering av investeringsplan. Ett inköp av två mindre packmaskiner med
modifierad atmosfär istället för en stor innebär att Sunnangårdens kök inte behöver
byggas om.
- Information om biosförprojekt.
- Informerar om projektet ”Flödesdämpning i Gryckån” som kommunen vill
avsluta.
- ÖP2030, förslag på ny översiktsplan. Stoppdatum att lämna synpunkter är 15
oktober. Utställning finns i kommunhuset och på biblioteken.
.
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§ 14
Information socialnämnden
Jan-Åke informerar:
- om anpassningsåtgärderna som ligger till grund av att boenden på Junibacken får
flytta till andra särskilda boenden.
- om en anmälan till IVO som ska besvaras nästa vecka.
- Biståndsbedömda dagverksamheten flyttar till Backa. Färre platser på korttids.
På frågan om det finns sjukköterskor för dementa är svaret JA.
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§ 15
Övriga frågor
På frågan över godman. Detta sker genom ansökan/anmälan till överförmyndarenheten. Finns information på hemsidan, två sökvägar.
1. Klicka på blanketter längst upp på sidan, sedan på överförmyndare. Då kommer
det upp vilka blanketter som finns.
2. Klicka på rutan Familj & omsorg sedan på överförmyndare då kommer
information upp.
Folkets Hem och hörselslingan.
På frågan över rum på Sunnangården som utomstående fotvårdare fått nyttja.
Frågan kom även upp på eftermiddagens möte med pensionärsrådet där svarade
Urban Sundström att vi har ingen egen fotvårdare och rummet behövs till våra
egna verksamheter.
På frågan över ersättning till kontaktpersoner och kontaktfamilj/stödfamilj finns
ett cirkulär från SKL Sveriges Kommuner och Landsting med rekommendationer
både med LSS och SoL beslut. Ersättningarna är individuella beror på ålder och
hur ofta man träffar sin kontaktperson/kontaktfamilj.
Olov informerar att han lämnat in ett medborgarförslag på önskemål om
webbkarta.

