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Kommunala Tillgänglighetsrådet
Plats och tid

Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag 22 september, kl 9:30-12:00

Beslutande
Ledamöter

Jan-Åke Lindgren ordförande
Linnea Adler (Hjärt- o lungföreningen)
Ingrid Gisselsson (HRF)
Gunvor Godin (Parkinsonföreningen)
Oliver Sundström (FUB)
Olov Drebäck (SRF, Bollnäs-Ovanåkers demensf.)

Övriga närvarande
Övriga
Ewa Eliasson-Ring
Monica Larsson

Anhörigsamordnare § 9
Sekreterare

Justering
Justerare

Ingrid Gisselsson

Plats och tid

Kommunkontoret onsdag 28 september

Justerade paragrafer

9-12
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Kommunala Tillgänglighetsrådet
Underskrifter
Sekreterare

_________________________________________

Monica Larsson

Ordförande

_________________________________________

Jan-Åke Lindgren

Justerare

__________________________________________

Ingrid Gisselsson

Anslag på kommunens officiella anslagstavla
Kommunala Tillgänglighetsrådet i Ovanåkers kommun har haft sammanträde
den 22 september 2016.
Protokollet har justerats, d v s godkänts.
Protokollet finns hos socialförvaltningen och på kommunens webbplats
www.ovanaker.se
Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 28 september och tas ned den 18
oktober 2016.

…………………………………………………
Monica Larsson
Kommunala tillgänglighetsrådets sekreterare
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Kommunala Tillgänglighetsrådet

§9
Information anhörigstöd Ewa Eliasson-Ring
Ewa började som anhörigstödjare första november 2015. Det finns två till
anhörigstödjare Lena Ståhl och Carina Nordqvist deras arbete riktar sig mot
äldreomsorgen, Ewa har hela socialförvaltningen.
Anhörigstödet har uppsökande verksamhet till alla som är 80 år och äldre. Ska ge
råd och stöd, fungerar som en länk mellan kommunens verksamheter, föreningar
och andra organisationer. Ordnar anhörigträffar, studiecirklar har även enskilda
samtal.
Informerar om en föreläsning den 26/10 med Nils Vest, läkare och Ella
Strömberg, tandhygienist.
Anhörigstödet har en lokal på Gyllengården (gamla dagverksamheten) som
kommer att ha öppet hus den 6 oktober, kl 14-18. Onsdagar är det dropp in, en
onsdag varje månad är det café mer riktat mot äldre.
Ingrid Gisselsson tar upp över hjälp med att byta batterier och slangar på
hörapparater. Ewa tar frågan med sig.
Olov Drebäck tar upp frågan om anhörigråd som Ewa tar med sig.
Oliver Sundström tar upp en fråga om avlösning med kort varsel inom omsorgen
som Ewa tar med sig.
Ewa vill gärna ha in information om föreningarnas olika program.
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§ 10
Genomgång av föregående protokoll
Jan-Åke går igenom föregående protokoll.
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§ 11
Information från socialnämnden
Jan-Åke informerar:


Reglementet omgjort tagit med hemsjukvård och HVB-hem



Intregrationverksamheten flyttat från socialnämnden till kommunstyrelsen
fr o m första september.



Socialnämnden lämnat över ärendet om byggande av demensboendet för
beredande av plats och beslut.



Man har länge arbetat med BBIC barnens behov i centrum det ser lika ut i
alla kommuner och blivit bra. Nu har socialstyrelsen bestämt att den
modellen ska användas i all verksamhet inom socialförvaltningen IBIC
individens behov i centrum.



Det har blivit fler placeringar av ungdomar än budgeterat, så detta är något
man äskat medel för kommande år.
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§ 12
Övriga frågor
Oliver Sundström tar upp önskemålet om en ramp i Edsbyns simhall. Detta har
tagits upp tidigare svaret vi fick då är det försvårar simundervisningen med en
ramp efter kanten. Önskemålet finns kvar om man kommer fram till en bra
lösning. Det finns planering på att göra om både vid sim- och sporthallen i Edsbyn
då kommer rådet att få vara med och lämna synpunkter.
Ingrid Gisselsson vill att skolledare i kommunen ska påminnas om HRFs viktiga
konferens om ljudmiljön i skolan den 10 och 11 november. Sista anmälningsdag
är 30 september. Läs mer om konferensen på www.hrfse/skolkonferens2016
Sekreteraren vidarebefordrar det till barn- och utbildningschef Katarina Ceder
Bång.
Nästa möte torsdag den 17 november.

