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Kommunala Tillgänglighetsrådet
Plats och tid

Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag 17 november, kl 10:00-12:00

Beslutande
Ledamöter

Jan-Åke Lindgren ordförande
Linnea Adler (Hjärt- o lungföreningen)
Ingrid Gisselsson (HRF)
Ulla Eriksson (Parkinsonföreningen)
Susanne Olofsson (FUB)
Olov Drebäck (SRF, Bollnäs-Ovanåkers demensf.)
Gunnar Gudmundsson, SPF

Övriga närvarande
Övriga
Monica Larsson

Sekreterare

Justering
Justerare

Linnea Adler

Plats och tid

Kommunkontoret måndag 28 november

Justerade paragrafer

13-16
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Kommunala Tillgänglighetsrådet
Underskrifter
Sekreterare

_________________________________________

Monica Larsson

Ordförande

_________________________________________

Jan-Åke Lindgren

Justerare

__________________________________________

Linnea Adler

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 november och tas ned den 20
december 2016.

…………………………………………………
Monica Larsson
Kommunala tillgänglighetsrådets sekreterare
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§ 13
Genomgång föregående protokoll
Jan-Åker går igenom föregående protokoll.
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Kommunala Tillgänglighetsrådet

§ 14
Information från socialnämnden
Jan-Åke informerar:


Ekonomisk rapport till sista oktober. Driften backar 1 ½ miljon.
Omsorgsenheten kostar över budget. Prognos för hela nämnden
+ 11 ½ miljoner. Vilket grundar sig mycket på att vi haft HVB- hem i
egen regi. Det har under året inte kommit några anvisade ensamkommande barn och unga till kommunen. Nästa steg är att avveckla ett
HVB-hem och ändra inriktning på ett HVB-hem till stödboende.



Utbildning inom IBIC individens behov i centrum fortgår.



Socialnämnden har av JO uppmanats att yttra sig i ett ärende rörande
inkommen anmälan gällande handlingar till en person som har förvaltare.



En ny enhetschef är nu anställd inom omsorgsenheten (efter Sölve
Hammarström) Linnea Lindkvist som börjar den 5 december.



En ny verksamhet inom omsorgsenhetens dagliga verksamhet där man
tvättar kommunens bilar.



Om vad det äldre tycker om äldreomsorgen, en rikstäckande undersökning
av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden som
årligen genomförs på uppdrag av Socialstyrelsen.



Om ett projekt nattfrid där hemtjänsten kan titta i en kamera efter
överenskommelse.
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§ 15
Information från kommunstyrelsen
Jan-Åke informerar:


Skattesatsen oförändrad



Avslag på ett medborgarförslag på en hundpark/rastgård.

 Om kommunens försäkringsbolag FSFAB Förenade småkommuners
Försäkrings AB. Ett antal mindre kommuner startade ett försäkringsaktiebolag som har försäkrat sina delägare sedan 2008. För när-varande
uppgår dessa till 24 kommuner. Bakgrunden var huvud- sakligen att den
svaga konkurrensen på försäkringsmarknaden drev upp premienivåerna för
kommunerna. På grund utav ett antal stor-skador har det ekonomiska
resultatet tärt på det egna kapitalet. Behövs ett ägartillskott.


Om ett medborgarförslag till att Ovanåker ska bli Håll Sverige Rent
kommun. Ovanåkers kommun är redan anmäld som en Håll Sverige
Rent kommun genom BORAB, Bollnäs- Ovanåkers Renhållnings AB.
Information har gått ut via rektorer och förskolechefer, upp till varje
skola att anmäla sig.



Budget för 2017-2019. Ser bra ut för 2017-2018, 2019 blir det tufft med
de investeringar som planeras. Stora investeringar inom skolan samt
byggande av ett nytt äldreboende för dementa.

Olov Drebäck frågar om man fyller det nya boendet med dementa eller kan man
ha tomma platser? Jan-Åke svarar inga tomma platser boendet ska vara till för
dementa. De finns många som redan idag bor på ett boende som kommer att
erbjudas att flytta men ingen kommer att tvingas flytta.
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§ 16
Övriga frågor
På frågan om en person som kommer hem från sjukhus och inte har någon hjälp
av hemtjänst men skulle behöva det svarar Jan-Åke att det finns ett gemensamt
datasystem mellan kommunen och regionen som heter Meddix. När det
förekommer ny brukare utan hemtjänst ska sjukhusets läkare kalla till en
vårdplanering.
Hörselslinga efterfrågas, sekreteraren hör med Marie Vedin.
Det finns trappsteg upp till podiet i samlingssalen som skulle behöva märkas
upp.
Ingrid Gisselsson informerar om den Internationella Funktionshinder dagen i
Bollnäs fredag den 2 december i Peter Stormare salen på Kulturhuset.
Årets tema – bemötande.
Lastbilar som kör vid Olof Johanssons väg och lämnar gods till Celsiusskolan,
finns det något annat alternativ? Frågan lämnas till David Persson.

