
Protokoll                                  2016-12-12
Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor

Datum och tid Plats
 2016-12-12  13:30-15:45 Rådsalen  

Övriga
Per Eriksson (Kommunstyrelsens ordförande) §§61-65
Marie Villman (Projektsamordnare) §§61-65
Stina Moberg (Sekreterare)

Protokollet innehåller §§61-74

Ordförande _________________________________________________________________
Siv Ahlstrand

Justerare _________________________________________________________________
Lars-Ove Wren

Sekreterare _________________________________________________________________
Stina Moberg

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

Styrelse/Nämnd Rådet för funktionshinderfrågor
Sammanträdesdatum 2016-12-12
Förvaringsplats för protokollet Rådhuset
Underskrift/anslaget av

________________________
Stina Moberg
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Protokoll                           2016-12-12
Rådet för funktionshinderfrågor

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§61 Godkännande av dagordning
§62 Val av protokolljusterare
§63 Föregående protokoll
§64 Kommunen informerar
§65 Information om nytt vård- och omsorgsboende
§66 Policy om rökfria miljöer
§67 Parkering vid Sjöängsskolan
§68 Plan för Funktionsstöd
§69 Information om boende på Klockargatan
§70 Årsplanering 2017
§71 Information från tillgänglighetsgruppen
§72 Information från Region Örebro län
§73 Meddelanden
§74 Detaljplan för nytt vård- och omsorgsboende
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Protokoll                           2016-12-12
Rådet för funktionshinderfrågor

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 61 – Godkännande av dagordning

Ärendebeskrivning
Rådet för funktionshinderfrågor ska godkänna dagordningen för dagens sammanträde.

Beslut
att godkänna dagordningen med följande ändringar:

 Detaljplan för nytt vård- och omsorgsboende läggs till dagordningen

 Information från socialförvaltningen utgår

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-12
Rådet för funktionshinderfrågor

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 62 – Val av protokolljusterare

Ärendebeskrivning
Rådet för funktionshinderfrågor ska fastställa justerare för dagens sammanträde.

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

___________

-Paragrafen är justerad-

Sida 5 av 17



Protokoll                           2016-12-12
Rådet för funktionshinderfrågor

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 63 – Föregående protokoll

Ärendebeskrivning
Rådet för funktionshinderfrågor går igenom senaste sammanträdesprotokollet.

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-12
Rådet för funktionshinderfrågor

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 64 – Kommunen informerar

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson informerar om följande aktuella kommunövergripande 
frågor:

 Snöröjning av trottoarer i centralorten

 Parkeringssituationen vid Sjöängen. När den gamla skolan rivits kommer det bli en tillfällig 
parkering på den södra delen av tomten. Det har gjorts två handikappsparkeringar vid nya 
Sjöängsskolan. Frågan om parkeringssituationen vid Sjöängen kommer vara under fortsatt 
bevakning

 Kommunens budget utifrån ett tillgänglighetsperspektiv

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-12
Rådet för funktionshinderfrågor

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 65 - Information om nytt vård- och omsorgsboende 
(16SN150)

Ärendebeskrivning
Projektsamordnare Marie Villman informerar Rådet för funktionshinderfrågor om det nya vård- och 
omsorgsboendet. Nästa steg i beslutsprocessen är förankring och beslut i socialnämnden och därefter 
ska beslut om budget och lokalprogram fattas. Det nya vård- och omsorgsboendet kommer att ge 
kommunen en nettoökning på 18 boendeplatser. Det finns även möjlighet att bygga en etapp två med 
ytterligare 32 platser.

Arkitekterna har bekantat sig med staden och studerat stadsbilden för att få en känsla för området och 
få huset att passa in i stadsbilden. Det arbetas nu med volymskisser och kopplingar mellan befintliga 
hus och verksamheter. En visningslägenhet kommer i vår att byggas upp på Västergården för 
allmänheten att besöka och ha chans att lämna synpunkter.

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-12
Rådet för funktionshinderfrågor

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 66 - Policy om rökfria miljöer 
(16SN182)

Ärendebeskrivning
Referensgruppen har tagit fram förslag till underlag till en kommande policy om rökfria miljöer. 
Underlaget diskuteras av Rådet för funktionshinderfrågor.

Beslutsunderlag
Förslag till tillägg i allergipolicy
Astma- och allergipolicy

Beslut
1. att föreslå kommunstyrelsen att lägga till föreslagen text i kommunens astma- och allergipolicy,

2. att uppmana kommunstyrelsen att göra en utvärdering av hur astma- och allergipolicyn efterlevs.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-12
Rådet för funktionshinderfrågor

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 67 – Parkering vid Sjöängsskolan

Ärendebeskrivning
Rådet för funktionshinderfrågor diskuterar situationen gällande parkering vid Sjöängsskolan. Det finns 
önskemål om anpassade parkeringsplatser som endast är till för resande. Rådet önskar även uppmana 
personal inom skolan att parkera på annat håll för att inte uppta platserna vid resecentrum.

Beslut
att ge ordförande i Rådet för funktionshinderfrågor, Siv Ahlstrand, i uppdrag att prata med berörda 
förvaltningar om att sprida uppmaningen att undvika att parkera vid resecentrum.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-12
Rådet för funktionshinderfrågor

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 68 - Plan för Funktionsstöd 
(16SN165)

Ärendebeskrivning
Socialnämnden antog 2015-01-01 en Plan för Funktionsstöd. Planen har nu reviderats och en bilaga 
med åtgärdade utvecklingsområden under 2015 och 2016 har sammanställts. Rådet för 
funktionshinderfrågor tar del av den reviderade planen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: revidering av Plan för Funktionsstöd
Plan för Funktionsstöd

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

________

-Paragrafen är justerad-

Sida 11 av 17



Protokoll                           2016-12-12
Rådet för funktionshinderfrågor

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 69 – Information om boende på Klockargatan

Ärendebeskrivning
Ordförande Siv Ahlstrand informerar om det nya boendet på Klockargatan. Boendet byggs just nu som 
färdiga block som sedan kommer att sättas ihop på plats. Boendet beräknas stå färdigt till hösten 2017.

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-12
Rådet för funktionshinderfrågor

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 70 - Årsplanering 2017 
(16SN180)

Ärendebeskrivning
Rådet för funktionshinderfrågor diskuterar förslag till årsplanering för år 2017. Rådet önskar lägga till 
följande punkter:

 Utbildningsdag som handlar om kognitiva hjälpmedel

 Besöka visningslägenheten till det nya vård- och omsorgsboendet i maj

 Besöka det nya boendet på Klockargatan i oktober

Beslutsunderlag
Årsplanering-Kalendarium RFF

Beslut
att fastställa årsplanering för år 2017 med föreslagna tillägg samt att årsplaneringen kan komma att 
vidare kompletteras under året.

________

-Paragrafen är justerad-

Sida 13 av 17



Protokoll                           2016-12-12
Rådet för funktionshinderfrågor

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 71 – Information från tillgänglighetsgruppen

Ärendebeskrivning
Rådet för funktionshinderfrågor delges information från tillgänglighetsgruppen. Gruppen är 
invovlverade i en del projekt såsom det nya vård- och omsorgsboendet och tillgänglighetsprojektet 
"Askersud - en stad för alla".

Lars-Ove Wren (Döva & Hörselskadade gruppen) och Erik Skoglund (Rörelsehindrade gruppen) har 
deltagit i ett seminarium om bristande tillgänglighet som var väldigt bra.

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-12
Rådet för funktionshinderfrågor

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 72 – Information från Region Örebro län

Ärendebeskrivning
Inger Trodell Dahl, representant för Region Örebro län, informerar Rådet för funktionshinderfrågor 
om situationen gällande bemanningen på vårdcentralen.

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-12
Rådet för funktionshinderfrågor

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 73 – Meddelanden

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

 SN § 163 - Entledigande och fyllnadsval

 Detaljplan för Sjukhuset 1, Askersund

 Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor, Region Örebro län

 Protokoll fört vid möte med Referensgruppen till RFF

 Lista över pågående ärenden

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-12
Rådet för funktionshinderfrågor

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 74 – Detaljplan för nytt vård- och omsorgsboende

Ärendebeskrivning
En detaljplan för det nya vård- och omsorgsboendet samt en inbjudan om granskning av densamma 
har inkommit till Rådet för funktionshinderfrågor.

Beslut
att ge Tillgänglighetsgruppen i uppdrag att yttra sig över detaljplanen.

___________

-Paragrafen är justerad-
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