Plats och tid

Kommunhuset, Rådrummet, 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

2018-02-28

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-20

Datum då anslaget tas ned

2018-04-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Centralgatan 7 Tierp

Paragrafer

1-10

Underskrift

Utdragsbestyrkande

1-4

Beslutande

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

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

§1

Val av justerare
Beslut

Att välja Karin Jansson till justerare av protokollet.

___________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§2
Jenny Hedberg, verksamhetsutvecklar informerade om:
- Nationella brukarundersökningen för funktionshindrade 2017.
- Kunder på daglig verksamhet och bostad med särskild service har
svarat på enkäten.
- Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur brukarna
upplever kvaliteten i verksamheterna. Resultatet ska användas för att
tillsammans med brukarna utveckla och förbättra verksamheterna.

Ulrica Stjerngren, områdeschef funktionshindradeomsorgen
informerade om:
- Brukargruppen Kung Nu är referensgrupp till tjänstemännen inför
byggandet av den nya gruppbostaden enligt LSS.
- Två personer står för närvarande i kö för ett LSS-boende.
- Personal inom äldreomsorgen och funktionshindradeomsorgen
utbildas i psykisk ohälsa ”första hjälpen”.

Adam Nyström, kommunarkitekt informerade om framtida parkerings
och byggprojekt:
- Framtida parkeringsprojekt är vid Tierps station, Örbyhus station
och Industrihuset.
- Pendlarparkeringen vid Möbeln ska renoveras under sommaren
2018.
- Kommande byggprojekt är vid Siggebobäcken, där 500 bostäder ska
byggas. Även i Örbyhus, Månkarbo och Söderfors finns planerad
mark för framtida byggande av bostäder.
Rådet för funktionshindradefrågor framför önskemål om att vara
referensgrupp till tjänstemännen inför upprättande av den yttre miljön till
byggprojektet ”Trädgårdsstaden”.

_____________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§3
Övriga frågor

-

-

Rådet för funktionshindradefrågor har en utbildningsdag den 17 april
2018. Susanne Ivarsson får i uppdrag att se över möjligheten att åka
till Gävle på studiebesök. Önskemål är att besöka Emrahem ett
boendekoncept för gruppboende enligt LSS samt enheten för daglig
verksamhet.
Organisationer som ingår i det kommunala rådet för
funktionshindradefrågor ska före den 1 december lämna förslag till
kommunstyrelsen på ledamöter och ersättare.

_____________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§4
Avslut

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

__________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

