
Protokoll                                  2016-10-24
Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor

Datum och tid Plats
 2016-10-24  13:30-15:40 Rådsalen  

Övriga
Johanna Häll (Områdeschef) §§55-60
Fredrik Billström (Förvaltningsekonom) §56
Per-Anders Öhrn (Projektledare) §57
Stina Moberg (Sekreterare)

Protokollet innehåller §§49-60

Ordförande _________________________________________________________________
Siv Ahlstrand

Justerare _________________________________________________________________
Lars-Ove Wren

Sekreterare _________________________________________________________________
Stina Moberg

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Siv Ahlstrand (S) (ordförande) (SN)
Birgitta Fredriksson (C) (SN)
Rune Karlsson (V) (KS)
Lennart Andersson (Medicinska gruppen)
Lars-Ove Wren (vice ordförande) (Döva- och 
hörselskadade gruppen)
Gunnar Öhrberg (Synskadade gruppen)
Kurt Finlöw (Psykiska gruppen)
Erik Skoglund (Rörelsehindrade gruppen)
Bengt Svärd (C) (KoT), ersätter Inger Larsson (S)
Rolf Arvidsson (Medicinska gruppen), ersätter 
Marina Carlsson
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ASKERSUNDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Rådet för funktionshinderfrågor
Sammanträdesdatum 2016-10-24
Förvaringsplats för protokollet Rådhuset
Underskrift/anslaget av

________________________
Stina Moberg
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Protokoll                           2016-10-24
Rådet för funktionshinderfrågor

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§49 Godkännande av dagordning
§50 Val av protokolljusterare
§51 Föregående protokoll
§52 Rättelse
§53 Kommunen informerar
§54 Kurser och konferenser 2016
§55 Information från tillgänglighetsgruppen
§56 Avgifter som ska till KF för 2017
§57 Information om tillgänglighetsprojekt
§58 Information om det nya vård- och omsorgsboendet
§59 Information om Knappfabriken
§60 Meddelanden
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Protokoll                           2016-10-24
Rådet för funktionshinderfrågor

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 49 – Godkännande av dagordning

Ärendebeskrivning
Rådet för funktionshinderfrågor ska godkänna dagordningen för dagens sammanträde.

Beslut
att godkänna dagordningen med följande ändringar:

 Rättelse läggs till dagordningen

 Information från socialförvaltningen utgår

 Information från Region Örebro län utgår

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-24
Rådet för funktionshinderfrågor

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 50 – Val av protokolljusterare

Ärendebeskrivning
Rådet för funktionshinderfrågor ska fastställa justerare för dagens protokoll.

Beslut
att utse Lars-Ove Wren (Döva & Hörselskadade gruppen) att jämte ordförande justera dagens 
protokoll.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-24
Rådet för funktionshinderfrågor

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 51 – Föregående protokoll

Ärendebeskrivning
Rådet för funktionshinderfrågor går igenom senaste sammanträdesprotokollet.

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-24
Rådet för funktionshinderfrågor

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 52 – Rättelse

Ärendebeskrivning
I Rådet för funktionshinderfrågors protokoll daterat 2016-08-29 nämns Ann-Britt Herrgård som ej 
tjänstgörande ersättare. Detta är felaktigt. Ann-Britt Herrgård var beslutande ledamot under det 
aktuella sammanträdet.

Beslut
att godkänna rättelsen och lägga den till handlingarna.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-24
Rådet för funktionshinderfrågor

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 53 – Kommunen informerar

Ärendebeskrivning
Ordförande Siv Ahlstrand informerar om följande aktuella kommunövergripande frågor:

 Budget 2017. En hel del satsningar kommer göras under 2017 såsom att permanenta tjänsten 
som inflyttningslots, nytt vård- och omsorgsboende, utökad verksamhet inom kost och städ 
samt inrättande av ny tjänst som ungdomskonsulent

 Sjöängen som snart är färdigställd. Invigning sker 9-13 november med olika evenemang. En 
helhetsredovisning av hela det ombyggda området kommer i vår

 Föreningen LiSA är igång, har fått ett bidrag för uppstart av kommunen

 Firande av kommunens 100-åringar genom att skicka ett gratulationskort beräknas kunna 
starta till årsskiftet

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-24
Rådet för funktionshinderfrågor

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 54 - Kurser och konferenser 2016 
(16SN8)

Ärendebeskrivning
Rådet för funktionshinderfrågor har fått en inbjudan till ett seminarium om tillgänglighet. Rådet 
bör utse ett antal representanter att deltaga vid seminariet.

Beslutsunderlag
Inbjudan till seminarium om tillgänglighet

Beslut
att utse Lars-Ove Wren och Erik Skoglund att deltaga vid seminariet om tillgänglighet.

________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-24
Rådet för funktionshinderfrågor

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 55 – Information från tillgänglighetsgruppen

Ärendebeskrivning
Rådet för funktionshinderfrågor delges information från tillgänglighetsgruppen. Det är just nu tre stora 
projekt som tillgänglighetsgruppen är involverade i:

 Ombyggnationen av handikapptoaletten vid Hamnplan är i slutfasen och medlemmar ur 
tillgänglighetsgruppen har haft möte med Sydnärkes byggförvaltning

 Projektet "Askersund - en stad för alla"

 Det nya vård- och omsorgsboendet. Tillgänglighetsgruppen önskar få ta del av detaljritningar 
för att kunna komma med fler synpunkter och vara mer delaktiga i projektet

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-24
Rådet för funktionshinderfrågor

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 56 - Avgifter som ska till KF för 2017 
(16SN114)

Ärendebeskrivning
Kommunen ska bestämma måltidspriser inom socialförvaltningens verksamhetsområde samt avgift för 
fotvård. Det är kommunfullmäktige som beslutar om de flesta av avgifterna efter förslag från 
socialnämnden. Vad gäller avgift för lunch vid dagverksamhet beslutar socialnämnden själv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - fotvårdsavgift 2017
Tjänsteskrivelse - taxor och avgifter - måltidspriser
Produktions- och transportkostnader för måltider 2017

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-24
Rådet för funktionshinderfrågor

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 57 – Information om tillgänglighetsprojekt

Ärendebeskrivning
Projektledare Per-Anders Öhrn informerar om projektet "Askersund - en stad för alla" och deras arbete 
med tillgänglighet. Syftet med projektet är att skapa delaktighet hos användare samt en medvetenhet 
hos politiker och tjänstemän och se till så att kommunen följer funktionshinderpolitiken. Projektet är 
förlagt till de centrala delarna av Askersund. Projektet sker genom en inventering av utvalda lokaler, 
fördjupade intervjuer samt en workshop där politiker, tjänstemän och personer med 
funktionsnedsättning sammanförs. Syftet är att skapa en gemensam målbild och förslag till åtgärder 
som kommer utgöra underlag för en handlingsplan.

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Rådet för funktionshinderfrågor

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 58 – Information om det nya vård- och omsorgsboendet

Ärendebeskrivning
Ordförande Siv Ahlstrand informerar rådet om det nya vård- och omsorgsboendet. Nästa steg i 
beslutsprocessen är att fatta budgetbeslut och enligt tidsplanen kan byggnationen av boendet starta 
under våren 2017. Ordförande informerar om detaljplanen som varit ute på samråd och möjligheten att 
bygga på en etapp två senare. Information ges även kring den totala ökning av boendeplatser som det 
nya boendet innebär för kommunen samt om den ekonomiska situationen avseende hyror och 
driftskostnader.

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Rådet för funktionshinderfrågor

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 59 – Information om Knappfabriken

Ärendebeskrivning
Områdeschef Johanna Häll informerar rådet om Knappfabriken. Det är två hus som ska byggas, i det 
ena huset kommer det vara korttidsvistelse för personer med funktionsnedsättning och i det andra 
huset kommer det bli lägenheter för personer med boendestöd. De två husen beräknas stå klara under 
hösten 2017.

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Rådet för funktionshinderfrågor

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 60 – Meddelanden

Ärendebeskrivning
Rådet för funktionshinderfrågor tar del av de meddelanden som inkommit till rådet sedan senaste 
sammanträdet:

 Protokoll för Rådet för funktionshinderfrågor, Region Örebro län, 2016-09-05

 Protokoll fört vid möte med Referensgruppen till RFF, 2016-09-26

 Lista över pågående ärenden

Beslut
att lägga meddelandena till handlingarna.

___________

-Paragrafen är justerad-
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