Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunala Handikapprådet.
Hudiksvall och Nordanstig
Plats och tid

20 december 2012

Guldsmeden plan 4, A-salen, torsdag den 20 december, kl: 09:00-12:00

Bigitta Medin M ordf
Kerstin Tillemar vice ordf. HLS
Karin Eriksson FUB
Ulf Nilsson SRF
Åsa Nordkvist AAF
Birgit L Sundström AFASI
Christine Styrman Demens
Elisabeth Nilsson HLS
Karl-Erik Wiman RTP
Jenny Norell HRF
Elisabet Eriksson R
Daniella From RBU
Maj-Anita Persson IFS
Sven Johansson HLF

Majvor Westberg-Jönsson S
Birgitta Peräinen Fp
Göran Thapper S
Nils Forselius KHR Nordanstig
Birger Andersson KHR Nordanstig
Göte Larsson KHR Nordanstig
Stig Eng (c) KHR Nordanstig
Anders Broberg(c) KHR Nordanstig

Övriga deltagande

Jenny Ogebrant, projektledare Landstinget
Ylwa Eriksson, handläggare/projektledare, omsorgsförvaltningen
Inga-Lill Dahlin sekr KHR Nordanstig
Gunilla Gustin-Skoglund, handikappansvarig

Utses att justera

Karl-Erik Wiman, Göte Larsson

Justeringens plats och tid

Sekreterare

Omsorgsförvaltningen, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall, kl:13:15, 2013-01-25
Paragrafer
38Gunilla Gustin-Skoglund

Ordförande

Birgitta Medin

Justerande

Karl-Erik Wiman, Göte Larsson

Underskrifter

Bevis / anslag
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Handikapprådet

Sammanträdesdatum

2012-12-20

Datum för uppsättande
av anslag

2013-01-28

Förvaringsplats för
protokollet

Handikappansvarig, Kommunledningsförvaltningen, plan 4, Guldsmeden,
Hudiksvall

Underskrift

Gunilla Gustin-Skoglund
Utdragsbestyrkande:

Datum för nedtagande
av anslag

2013-02-15
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Khr § 38
Upprop och val av justeringsförrättare
Karl-Erik Wiman, Göte Larsson
Handikapprådet beslutar
att välja Karl-Erik Wiman och Göte Larsson till justeringsförrättare.
att justeringen ska ske fredag den 25 januari kl:13:15 på handikappansvarigs
kontor, kommunledningsförvaltningen, plan 4, Guldsmeden Hudiksvall.

________

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

Delges:

Hudiksvalls kommun

Protokoll

Handikapprådet

20 december 2012

Sammanträdesdatum

Khr § 39
Anmälan övriga ärenden
Till dagordningens övriga ärenden anmäler sig Christin Styrman, angående
kostnader på Patricia.
Ulf Nilsson angående jämlik snöröjning och kommunal upphandling när det
gäller oparfymerade produkter i kommunens lokaler.
Karin Eriksson angående sjukvård i hemmet
Elisabeth Nilsson angående att få vara med i ett tidigare stadie när det gäller
ombyggnationer.

________________

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

Delges:

Hudiksvalls kommun
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Khr § 40
Information om Info punkten och besöksskärmar
Jenny Ogebrant, projektledare på landstinget Gävleborg, informerar om Info
punkten och besöksskärmar. Syftet med försöket med besöksskärmar är att
patienterna själva anmäler sig via en pekskärm, lika som på Folktandvården
och Bilbesiktningen, för att personalen ska få mer tid till patienterna och att
personalen ser i systemet att patienten kommit. Detta är ett försök på bland
annat Hudiksvalls sjukhus, endoskopimottagningen och kirurgen.
Besöksregistreringen ligger nu ute på mottagningarna. Patienten registrerar in
sig själv med sitt personnummer och en kod som finns på kallelsen. Klarar
man inte av det själv så sitter man ner i väntrummet, så blir man hämtad av
personalen när det är dags för besöket.
Efter första utvärderingen, med patientenkäter, visade det sig att skärmen inte
var fullt tillgänglig. En ny besöksskärm är beställd och när den är installerad
ska ytterligare en utvärdering genomföas, även då med hjälp av
patientenkäter.
Info punkten finns vid huvudentrén och den är öppen hela dagen. Info
punkten finns på sjukhusen i Hudiksvall, Gävle och Sandviken. Personalen
där är behjälplig med att ordna ledsagning och informera. Tidigare kallades
de för sjukhusvärdinnor.

Handikapprådet tackar för informationen
___________________________

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

Delges:
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Khr § 41
Våld i nära relationer
Ylwa Eriksson ger en lägesrapport om arbetet med våld i nära relationer.
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2009 att varje nämnd ska skapa en
handlingsplan mot våld i nära relationer. Syftet med planen är att den ska vara
ett stöd för chefer och personal att möta anställda och brukare vid misstanke
att det förekommer våld i nära relationer. Socialstyrelsen har påpekat att
medvetenheten om våld i nära relationer rent generellt är låg både inom
äldreomsorgen och inom omsorgen om funktionsnedsatta.
Det är stora kostnader för våld i nära relationer för sjukvård, kriminalvård och
socialtjänst. Uppskattningsvis ligger kostnaderna på närmare 3 miljarder
kronor.
Särskilt utsatta är äldre kvinnor och män, 65 år och äldre, där det finns ett
stort mörkertal idag och där det måste satsas mera
Idag finns det ett samarbete med Nordanstigs kommun, handläggarenheten på
social och fritid, kvinnojouren, friskvården, kriminalvården, polis och kurator.
De har planeringsträffar 3 gånger per år.
En utbildningsdag i ämnet planeras för bland annat enhetschefer i februari
nästa år.
Forskare Katarina Weinehall kommer att bjudas in till den dagen.
Nästa steg är att utbilda övrig berörd personal.

Handikapprådet tackar för informationen

_________________________

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

Delges:
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Khr § 42
Övriga frågor

______________________________________

Khr § 34
Budgetinformation
Bertil Westerberg informerar om kommunens budget för år 2013
Hudiksvalls kommun har en rambudget på 1,803 miljarder kronor netto.
Intäkter finansieras genom skatteintäkter, hemsjukvård och statsbidrag.
Investeringsbudgeten ligger på 100,9 miljoner för år 2013.
Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

Delges:

Hudiksvalls kommun
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20 december 2012

Sammanträdesdatum

Investering när det gäller tillgänglighetsanpassningar år 2013-2016
 Handikappanpassning enligt tillgänglighetsplan 400 000:-/år
 Handikappanpassning lekparker 1 000 000:- (2013), därefter
250 000:- / år
 Hissanpassning / tillgänglighetsfrågor 500 000:- / år

Enligt en folkhälsoprognos fram till år 2025 kommer antalet 80 år och äldre
att öka med 34%. Totalt minskar antalet kommuninnevånare med 1%.
Se bilaga 2.

Handikapprådet tackar för informationen

________________________

Khr § 35
Förändringar inom förebyggande enheten på Omsorgsförvaltningen
Per Iversen och Anna-Carin Keisu informerar om förändringar inom
förebyggande enheten på omsorgsförvaltningen.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

Delges:
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De senaste sex åren har förvaltningen mottagit stimulansmedel från
socialstyrelsen avsedda att stödja utvecklingen av äldreomsorgens kvalitet.
Senaste året har stimulansmedel för utveckling av sociala innehållet och för
förebyggande uppsökande verksamhet samlats i förebyggande enheten
tillsammans med anhörigstödet.
Vid nyår upphör stimulansmedlen vilket innebär att en del av verksamheten
måste avecklas.
Mats Lindberg, Vårdmäklare AB gavs uppdraget att som extern utredare göra
en utvärdering av förebyggande enheten.
Tre heltidstjänster ska finnas inom ramen för anhörigstödet där
volontärsamordningen ska ingå.Träffpunkten på Storgatan 54 flyttar till
Patricia
Där all verksamhet kommer att utgå ifrån.
Fixartjänsten avvecklas. Äldreombudet som befattning avvecklas men
funktionen blir kvar. Fria avavlösningen avvecklas med motivering att det
skapar större rättssäkerhet och en tydligare skillnad på om man behöver stöd
av volontäreller om man behöver biståndsbedömd avlösning.
Anna-Carin Keisu, verksamhetschef för hanläggarenheten blir även chef för
förebyggande enheten.
Kostenheten tar över restaurangen på Patricia från och med 2013-01-01

________________________________

.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

Delges:
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Khr § 36

Övrig ärenden
Idrottshall vid Fredens Kulle
Det finns planer på att bygga en idrottshall vid Fredens Kulle.
Det gamla tennistältet är en idrottsplan som Glysis är ägare till.
Handikapprådet ställer sig bakom att det inte är lämpligt att bygga en
idrottshall invid Fredens Kulle med all trafik framförallt på helger och
kvällar,. vilket medför ett störande moment för de boende på Fredens Kulle
Handikappansvarig tar kontakt med Lennart Westberg, plan och bygglovschef
för att få mer information om hur långt man kommit i ärendet.

__________________________________

Khr§ 37
Övrig information
Förslag till skrivelse till kommun/landsting
Vid förra handikapprådet den 18 september inkom ett förslag på skrivelse
Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

Delges:
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Från SRF, synskadades riksförbund. Skrivelsen handlar om ökade
möjligheter på arbetsmarknaden för personer med
funktionsnedsättning. Syftet med skrivelsen är att kommunen ska ta fram
politiskt antagna centrala riktlinjer för hur möjligheterna på
arbetsmarknaden ska förbättras för personer med funktionsnedsättning.
De riktlinjer som ska finnas måste ha FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt. Både konventionen
och diskrimineringslagen uppmanar till lika villkor samt förbjuder all form
av diskriminering på arbetsmarknaden.
Handikappansvarig får i uppdrag att ta reda på om Hudiksvalls kommun har
några centrala riktlinjer och utfrån detta göra en skrivelse till
Kommunstyrelsen.

Gemensamt Handikappråd med Nordanstig
20 december 09.00 – 12.00 Därefter jultallrik på restaurang Patricia

Datum för Handikapprådet år 2013
26 februari
13 maj
17 september
12 november

_____________________________________

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

Delges:

