Plats och tid

Kommunhuset, A-salen, kl.13.00–15.00

Beslutande och övriga närvarande

enligt sida 2
Paragrafer

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Underskrifter
Sekreterare
Susanne Ivarsson
Ordförande
Anette Pettersson
Justerande
Karin Jansson

BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Rådet för funktionshindradefrågor

Sammanträdesdatum

2017-10-11

Datum då anslaget sätts upp

2017-10

Datum då anslaget tas ned

2017-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Centralgatan 7 Tierp

Paragrafer

12-15

Underskrift

Utdragsbestyrkande

12-15

Beslutande

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

Närvarande
tjänstgörande
ersättare
Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Roland Malmgren
Therese Netzell
Anette Thorell

Övriga
närvarande

Susanne Ivarsson, sekreterare

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 12

Val av justerare
Beslut

Att välja Karin Jansson till justerare av protokollet.
Upprop.

___________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 13
Information om förslag till plan för Tierps kommuns ekonomi och
verksamhet 2018-2020.

Bengt- Olov Eriksson, finanskommunalråd informerar om förslag till plan
för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2018-2020.
Större verksamhetsförändringar är:
- Utökning av resurserna för planarbete och bygglovshantering för att
möta efterfrågan på grund av kommunens tillväxt.
- Utökade skötselområde Gata/Park på grund av nya bostads och
verksamhetsområden.
- Helårsdrift Vegavallen.
- Utbyggnad av kulturarvstrappan.
- Kulturhuset Möbeln tas i drift.
- Kraftig volymökning inom förskola där bland annat förskolan
Kvarnbacken tas i drift.
- Volymökning inom grundskolan.
- Kraftig förbättring av nettot avseende interkommunala ersättningar
inom gymnasieskolan på grund av ökat elevantal vilket innebär
anslaget till gymnasieskolan kan minska.
- Arbetet med att utveckla ett centrum för yrkesutbildning liksom
utveckling av motorcrossinriktning fortsätter.
- Inom omsorgerna sker en satsning på individens behov i centrum,
IBIC. Detta är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för att
handlägga bistånd samt att utföra det beviljade insatserna.
- Utökning av resurserna inom funktionshindradeomsorgen eftersom
behov av personlig assistans ökar.
- Fortsatt arbete med införande av välfärdsteknik inom omsorgerna.

________________
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§ 14
Information från verksamheterna

Roger Kjettselberg, VD Tierpsbyggen och Kommunfastigheter.
- Vegavallen – åtta till nio nya omklädningsrum kommer att byggas
två av dem är handikappanpassade även toaletterna blir
handikappanpassade. Till serveringen på övre plan kommer det att
finnas en trapphiss. Även läktarutrymmena kommer att vara
tillgängliga för alla. Hela Vegavallens ombyggnad beräknas vara
klar april 2018.
- Tierpsbyggen- inom Tierpsbyggen finns 1830 lägenheter.
Målsättningen är att bygga 40 nya lägenheter per år.
- Bostäder – med inriktning mot äldre ska byggas i Örbyhus och
Månkarbo med byggstart 2018/2019. I Söderfors och Skärplinge ska
lokaler byggas om till lägenheter.
Ulrika Stjerngren, områdeschef funktionshindradeomsorgen.
- Tjänsten som syn och hörselinstruktör är nu tillsatt, tjänsten är på
50% och hennes kontor finns på Bergsgatan i Tierp.
- IBIC, individens behov i centrum är nu i skarpt läge, en gruppbostad
ingår i pilotprojektet. Där har alla fått nya beslut och man kan se att
målet för insatsen blev mycket tydligare målen är satta utifrån de
olika livsområdena. Personalen dokumenterar och skriver
genomförandeplanerna i dokumentationsprogrammet Viva.
- Personlig assistans – de personer som har fått avslag på ansökan om
personlig assistans av Försäkringskassan har fått beslut via
kommunen.
- Förbättringsarbete – vård och omsorg har inlett ett förbättringsarbete
angående synpunkter och klagomål. Fokusgrupper finns inom
hemtjänst för att förbättra processen.
- Närvårdplatser – från den 6 november 2017 finns tre närvårdsplatser
på geriatrikavdelningen, Tierps vårdcentrum.
- Brukarundersökning – en nationell enkät som socialstyrelsen tagit
fram. Sex frågor är utformade för funktionshindradeomsorgen.
- Workshop – den workshop som hölls angående psykisk hälsa håller
nu på att sammanställas.
Sofia Nohrstedt, chef kultur och fritid informerade om:

-

Kulturhuset Möbeln som ska börja byggas januari 2018 och
invigning beräknas till januari 2019.

_________________
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§ 15
Avslut

Ordförande tackar ledamöterna för bra diskussioner, och avslutar därmed
sammanträdet.

__________
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