Plats och tid

Kommunhuset, A-salen, kl.13.00–15.30

Beslutande och övriga närvarande

enligt sida 2
Paragrafer

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Underskrifter
Sekreterare
Susanne Ivarsson
Ordförande
Anette Pettersson
Justerande
Lotta Carlberg

BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Rådet för funktionshindradefrågor

Sammanträdesdatum

2018-12-11

Datum då anslaget sätts upp

2018-12-20

Datum då anslaget tas ned

2019-01-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Centralgatan 7 Tierp

Paragrafer

16-20

Underskrift

Utdragsbestyrkande

16-20

Beslutande

Anette Pettersson, ordförande
Lotta Carlberg
Karin Jansson
Brita Kajrup
Per-Åke Moberg
Lillemor Larsson

Närvarande
tjänstgörande
ersättare
Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Roland Malmgren
Anette Thorell
Therese Netzell

Övriga
närvarande

Susanne Ivarsson, sekreterare

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 16

Val av justerare
Beslut

Att välja Lotta Carlberg till justerare av protokollet.

___________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 17
Information från biblioteken i Tierps kommun

Ann-Kristin Elenäs, Karl Bergström och Charlotta Fagerberg från
biblioteken i Tierps kommun informerade om:
- Biblioteken har en stor verktygslåda att erbjuda personer med olika
funktionsvariationer. Till exempel finns det, talböcker, e-böcker,
storstilböcker, lyssna på en dagstidning och taktilböcker.
- Biblioteken har också ett uppdrag år Regionen att tillhandahålla ett
miniinfotek, där man kan få kunskap och vägledning om olika
funktionsnedsättningar.

_________________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 18
Information från verksamheterna

Helena Carlsson, verksamhetschef informerade om:
Information från verksamheterna, verksamhetschef vård och omsorg
informerade om:
- Från och med den 1 januari 2019 kommer biståndsenheten som idag
ligger under IFO att ligga under vård och omsorg.
- Trygg hemgång, kommer att permanentas från 2019. Hittills har ett
femtiotal kunder tackat ja till insatsen, både kunder och medarbetare
är mycket nöjda.
- En höjning av avgifter inom vård och omsorg kommer att göras med
2.2 %. Maxtaxan är oförändrad. En översyn av hyrorna ska göras,
väntas vara klar under våren.
- Utredningen för nya socialtjänstlagen är framflyttad till 1 juni 2020
på grund av att det kommit ett tilläggsdirektiv. Sammanfattningen
för hela uppdraget och den förlängda tiden för uppdraget finns på
https://www.regeringen.se/rattsligadokument/kommittedirektiv/2018/07/tillaggsdirektiv-tillutredningen-framtidens-socialtjanst-s-201703/
- Effektiv och nära vård. Länk till Göran Stiernstedts utredning
http://www.lul.se/sv/Extranat/Samarbetsprojekt/Primarvardens-rolli-framtidens-halso--och-sjukvard/
Under våren 2019 önskas en dragning i rådet för
funktionshinderfrågor av effektiv och nära vård.
- Slutrapporten i LSS utredningen skulle varit klar i december men är
framflyttad till januari

_______________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 19
Sammanträdesplan 2019
Beslut

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar
att anta sammanträdesplan för 2019 med reservation för ett ytterligare
sammanträde i maj.

Bakgrund

Förslag till sammanträdesplan för 2019 presenterades för rådet för
funktionshinderfrågor enligt följande.
7 februari
23 april, utbildningsdag
15 oktober
3 december
Tid: 13.00 – 16.00
Det har tidigare varit fyra sammanträden plus en utbildningsdag. I
sammanträdesplanen för 2019 är det fyra sammanträden inbokade. Enligt
reglemente står att rådet ska sammanträde minst fyra gånger per år.
Det nya rådet för funktionshinderfrågor för nästa mandatperiod tar upp
frågan vid nästa sammanträde.

________________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 20
Avslut.

Ordförande tackar ledamöterna och sekreteraren för de år hon varit
ordförande i rådet. Ny ordförande blir Lotta Carlberg och sekreterare
Annika Höök.
Rådet för funktionshinderfrågor framför även sitt tack till ordförande och
sekreterare.
Ordförande avslutar sammanträdet och önskar alla en god jul och gott nytt
år.

_______________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

