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KHR § 37

Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.
__________
KHR § 38

Val av justerare
Till justerare valdes KG Andersson.
__________
KHR § 39

Närvaro
Närvarolistan delas ut och fylls i.
___________
KHR § 40

Presentation av t.f förvaltningschef
Jukka Tekonen presenterar sig för ledamöterna i Kommunala
handikapprådet.
__________
KHR § 41

Information om seniordagen
• Monika Klarvik, anhörigkonsulent, informerar om årets seniordag som hålls
den 10/6 13-16.30 i Folkets Hus Östansjö. Temat för året är: Att främja ett
hälsosamt åldrande. Dagen innehåller både utställare och föreläsning.
Monika informerar också om förvaltningens broschyr ”Till dig som är
senior” samt delar ut några exemplar.
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KHR § 42

Svar på frågor
• Det har inkommit frågor från KG Andersson och FUB. Då frågorna inte nått
ordförande, ombesörjer ordförande att respektive ansvarig förvaltning svarar
på dessa. Frågorna delges i protokollet.
◦ Gällande avtal om kontinuerliga läkarinsatser inom LSS boenden:
▪ Frågan är skickad till chefen på vårdcentralen, som lovat att
undersöka om avtal finns, och sedan återkomma i ärendet.
◦ Gällande bristerna i Alléhallens handikappanpassade
omklädningsrum
▪ Svar från Tobias Fornbrant, fritidschef.
”Ja, vi har mottagit skrivningen. Jag har även varit i kontakt med
KG Andersson och tillsammans med honom tittat på
omklädningsrummet på plats.
Det vi ska göra nu, och som jag har meddelat KG, är att jag ska
koppla in vår fastighetsavdelning på ärendet, och att vi ska se över
vad som kan och bör göras för att få det bättre. Jag kan tänka mig
att vissa av problemen är mer lätt avhjälpta än andra.”
◦ Gällande ljudanläggningen på Kullängen.
▪ Denna fråga är lämnad till Elisabeth Norberg, områdeschef, som
ska undersöka detta och lämnar sedan svar direkt till KG
Andersson.
___________
KHR § 43

Information från Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen
•

Redovisning för KHR av förvaltningens kvalitetsberättelse 2015.

____________
KHR § 44

Övriga frågor
•

Hur lång tid ska man behöva vänta på föreskrivna hjälpmedel?
◦ En person har fått vänta från beställningsdagen 19/2 till 6/4 innan
föreskrivna inkontinens hjälpmedel levererades.
▪ Svar från Elisabeth Norberg, områdeschef: ”Det ska inte ta så
lång tid. I det fall en ny bedömning måste göras skall det som
längst ta 14 dagar. Enligt områdeschefen har man brustit i
hanteringen av detta.”
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•

•

Vad har enhetschefen rätt att fatta beslut om?
◦ I samtal med en enhetschef inom hemtjänsten fick personen
information om att hemtjänsten inte kunde komma till maken (då
hustrun var på planerad operation) under lunchtid, utan att ha ett
biståndsbeslut.
▪ Svar från Anette Söderström, områdeschef: ”Rent principiellt
stämmer det att ett nytt beslut behövs. Men i fall som dessa är
det brukligt att vi ser till att ordna det för brukaren ändå. Anette
tror att detta tyvärr beror på att enhetschefen endast hade arbetat
i 14 dagar och ännu inte kände till alla rutiner i hemtjänsten.”
Astma- och allergiförbundet informerar om att svar från kommunen har
inkommit till dem gällande allergipolicy.

KHR § 45

Mötet avslutas
Ordförande tackar för dagen och förklarar mötet för avslutat.
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