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Kommunala Tillgänglighetsrådet
Plats och tid

Kommunkontoret, sammanträdesrum B, onsdag 25 maj, kl 9:30-11:30

Beslutande
Ledamöter

Ylva Ivarsson, ks, ordförande
Anna Rudman, ks
Linnea Adler (Hjärt- o lungföreningen)
Ingrid Gisselsson (HRF)
Gunvor Godin (Parkinsonföreningen)
Susanne Olofsson (FUB)
Olov Drebäck (SRF, Bollnäs-Ovanåkers demensf.)

Övriga närvarande
Övriga
Monica Larsson

Justering
Justerare

Gunvor Godin

Plats och tid

Kommunkontoret torsdag 2 juni

Justerade paragrafer

5-8

Sekreterare
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Kommunala Tillgänglighetsrådet
Underskrifter
Sekreterare

_________________________________________

Monica Larsson

Ordförande

_________________________________________

Ylva Ivarsson

Justerare

__________________________________________

Gunvor Godin

Anslag på kommunens officiella anslagstavla
Kommunala Tillgänglighetsrådet i Ovanåkers kommun har haft sammanträde
den 25 maj2016.
Protokollet har justerats, d v s godkänts.
Protokollet finns hos socialförvaltningen och på kommunens webbplats
www.ovanaker.se
Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 2 juni 2016 och tas ned den 22 juni
2016.

…………………………………………………
Monica Larsson
Kommunala tillgänglighetsrådets sekreterare
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§5
Genomgång av föregående protokoll
Ylva Ivarsson går igenom föregående protokoll.
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§6
Information från socialnämnden
Jan-Åke förhindrad att närvara på dagens möte så det finns ingen särskild
information från socialnämnden.
Olov Drebäck önskar information om stimulansmedel som vi fått på 3,2 miljoner.
Anette Forsblom informerade pensionärsrådet på förra mötet. Det som skrev i
protokollet var följande:
Information om stödgruppen som är omvårdnadspersonal med mycket utbildning
inom demens och som är en resurs för att stötta upp ordinarie verksamhet. 2015
fick man 1 ½ miljon för detta och fr o m med i år 3,2 miljoner = sex årsarbetare.
På frågan finns personal svarar Anette ja än så länge. Det har anställts 14 personer
i resursen.
Olov Drebäck lämnar ett önskemål om att det borde finnas ett kommunalt
anhörigråd, finns i flera andra kommuner. Informerar om en träff som kommer att
hållas i samlingssalen på Sunnangården.
På frågan om stimulansmedel för LSS är svaret att vi sökt och fått 293 968 kr som
kommer att användas till utbildning för IBIC individens behov i centrum.
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§7
Information kommunstyrelsen
Ylva och Anna informerar om:
- Sagt ja till ansökan om tillstånd för vindpark, Hälsingeskogen max 83 st.
- Antagna lokala miljömål för kommunen.
- Byggnationer och investeringar bland annat bibliotek och museum.
(tillgänglighetsrådet träffade fastighetsstrateg David Persson och kulturchef
Carina Isaksson för en information om nya museet och ombyggnation av
biblioteket den 2 mars)
- Staten fördelat 25,6 miljoner för att underlätta flyktingmottagning.
- Kommunens årsredovisning + resultat.
- Avsägelse av uppdrag som ledamot Inge Eriksson (SD), ny ledamot Fredrik Eng
(SD)
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§8
Övriga frågor
Önskemål om information av diskrimineringslagen från föregående protokoll.
Sekreteraren läser igenom och delar ut information från kommunens intranät.
Det finns två typer av diskriminering, direkt och indirekt. Går igenom vad som
händer om vi diskriminerar, vår utredningsskyldighet och åtgärder.
Ingrid Gisselsson frågar om det finns hörsel- och synproblem bland flyktingar
främst barn. Om det är något man uppmärksammat efter allt det varit med om.
Frågan lämnas vidare till integrationsenheten och skolan.
Önskemål från FUB om ledsagarkort som personal kan använda när de följer med
brukare på olika aktiviteter. Finns inte i vår kommun idag, önskemålet lämnas
vidare till verksamhetschef Urban Sundström.
Handikapp- och tillgänglighetsplanen efterfrågas. Den heter Tillgänglighets policy
och finns på kommunens hemsida.
Olov Drebäck önskar mer information om de nya riktlinjerna för vistelse på
korttids. Har fått synpunkter på detta.

