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Protokoll
Möte: Kommunala handikapprådet (KHR)
Tid: 2016-02-22, klockan 10.00 – 12.00
Plats: Fullmäktigesalen Stadshuset
Närvarande:

Kommunens representanter
Inga-Kersti Skarland (S) biträdande kommunalråd
Per Johansson (M) biträdande oppositionsråd
Ann-Christine Efraimsson, tillförordnad verksamhetschef
funktionsnedsättning
Britt Thorell, folkhälsoplanerare
Maria Nordgren, enhetschef handläggarenheten (punkt 8)
Maria Wichers, enhetschef handläggarenheten (punkt 8)
Magnus Andersson, verksamhetschef individ- och familjeomsorg
(punkt 8)
Handikapporganisationerna
Marja Svensson, FUB
Kerstin Nilsson, Reumatikerföreningen
Sigvard Hjalmarsson, HRF
Harriet Bramfors, DHR

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkommen. Ett speciellt välkomnande till Harriet Bramfors från DHR som
är med för första gången.
Ordförande presenterar Ann-Christine Efraimsson, ny tillförordnad verksamhetschef för
funktionsnedsättning, ny sekreterare i rådet Maria Winsten och folkhälsosamordnare Britt
Thorell.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

3. Val av justerare

Till justerare väljs Sigvard Hjalmarsson. Tid för justering kommer att meddelas via e-post.
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4. Förra mötesprotokollet

Punkten ”Förra mötesprotokollet” bedöms vara onödig eftersom protokollet justeras.
Beslut: Punkten kommer att stryka från kommande dagordningar.

5. Information från kommunen

Beslut: Denna punkt slås ihop med punkt 6 ”Information från verksamheten
funktionsnedsättning” i fortsättningen.

6. Information från verksamheten funktionsnedsättning

Information från tillförordnad verksamhetschef Ann-Christine Efraimsson.

Boenden: nybyggnation pågår på Hestervägen 2 (tidigare Gunnarshill). Detta boende ska
ersätta Liljekonvaljen och kommer att ha 5 platser. Personal kommer att rekryteras efter ny
kravprofil.
Ett boende i Villastan kommer att byggas och beräknas vara klart i december.
Det pågår inventeringar på övriga boenden om vilka förbättringar som behöver göras.
Måltider: Kostnaden för måltider kommer att höjas för att följa de riktlinjer som finns.
Personalfrågor: Ett arbete pågår med att se över bemanning med utgångspunkt att kunna
erbjuda heltid och ta bort de delade turerna.
Ny organisation: ett nytt verksamhetsområde har tillkommit under sektor välfärd:
Beställning och kvalitet. Syftet är att skilja beställningsdelen från utförardelen.

7. Folkhälsoveckan vecka 40

Folkhälsoplanerare Britt Thorell går igenom förra årets folkhälsovecka och berättar att
pensionärsföreningarna ordnade en föreläsning i Folkets Hus. Det finns även i år möjlighet att
ansöka om bistånd för att arrangera ett evenemang för Folkhälsoveckan som kommer att vara
vecka 40.
Ansökningsblanketter lämnas ut.

8. Nya riktlinjer för färdtjänst

Verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen Magnus Andersson och enhetscheferna
Maria Nordgren och Maria Wichers informerar om de nya riktlinjerna för färdtjänst och
riksfärdtjänst.
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Kommunstyrelsen har fattat beslut om nya riktlinjer inom färdtjänst och riksfärdtjänst. I de
nya riktlinjerna tydliggörs att färdtjänst och riksfärdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Detta
innebär att man, till exempel, inte kan förvänta sig att det ska finnas tillgång till färdtjänst när
det inte finns tillgång till kollektivtrafik. Riktlinjerna förtydligar också att färdtjänst inte
behöver ske med taxi utan kan vara med allmänna kommunikationer. Kollektivtrafiken har ett
stort ansvar på anpassning så att flertalet kan åka med dessa. Det är alltid en individuell
bedömning som ligger till grund för beslut om färdtjänst.
De nya riktlinjerna för färdtjänst och riksfärdtjänst finns på Ulricehamns kommuns hemsida.
Har man frågor kan man prata med en av kommunens färdtjänsthandläggare.

9. Övriga frågor

Hur arbetar kommunen med försörjningsstöd? Enhetschef Maria Nordgren
informerar om att man träffar klienten minst en gång per månad och har god samverkan med
Arbetscenter och Arbetsförmedlingen.
Lista angående tillgänglighet: Harriet Bramfors lämnar en lista angående tillgänglighet
till Maria Winsten som kommer att lämna den vidare till Alexander Markling,
tillgänglighetssamordnare. Tillgängligheten i Ulricehamns kommun och andra kommuner kan
man ta del av på www.t-d.se
Beslut: Maria Winsten får i uppdrag att bjuda in Alexander Markling till nästa möte med
KHR.

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Maria Winsten

Inga-Kersti Skarland (S)

Sigvard Hjalmarsson
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