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Handikappråd 
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Utses att 
justera 

Justeringens 
plats och tid 

Socialförvaltningen, stora konferensrummet. Vikhyttegatan 14. 
2019-09-18 kl.13:00-15:00 

Anders Nilsson (V), Ordförande pensionärsrådet (Socialnämnden) 
Frida Olsson (M) Socialnämnden 
Christer Olsson (M), Kommunstyrelsen 
Olle Engström, PRO Lesjöfors 
Hans Tallberg, Sveriges pensionärsförbund 
Ann-Marie Witteberg, Sveriges pensionärsförbund 
Lars Björklund, SKPF-pensionärerna 
Anita Strand Ottebratt, SKPF-pensionärerna 
Irene Frisk, PRO Nykroppa 
Sune Frisk, PRO Nykroppa 
Kajsa Jernberg, PRO Filipstad 

Jomark Polintan (S), Ordförande handikapprådet (Socialnämnden) 
Britt-Marie Wall (S), Kommunstyrelsen 
Karin Löfstrand (V), Miljö och byggnadsnämnden 
Ulla Olsson (L), Miljö och byggnadsnämnden 
Ann-Marie Rosö (S), Barn- och utbildningsnämnden 
Marja-Liisa Nordengren, HSO, FUB 
Barbro Johansson, HSO, Reumatikerförbundet 
Hanna Kjellberg, HSO 
Helén Wallén, HSO, el-överkänsligas förening (delaktig via telefon) 

Åsa Andersson, förvaltningschef 
Marie Eriksson, sekreterare 

Olle Engström, PRO Lesjöfors 
Hanna Kjellberg, HSO 

2019-09-25 

Under- 
skrifter 

Sekreterare ______________________________ Punkt 1-11 
Marie Eriksson 

Ordförande 

Justerande 

_______________________     _______________________ 
Anders Nilsson (V)       Jomark Polintan (S) 

_______________________   ________________________  
Olle Engström, PRO Lesjöfors      Hanna Kjellberg, HSO 
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Ordförande Anders Nilsson hälsar alla varmt välkomna. 

P1 
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 

P2 
Val av 2 justerare.  
Olle Engström och Hanna Kjellberg. 

P3 
Föregående protokoll 190529 
Läggs till handlingarna. 

P4 
Minnesanteckningar kontaktpersonsmöte 190902 
Läggs till handlingarna  

P5 
Verksamhetsuppföljning/budget 
Förvaltningschef Åsa Andersson berättar att den ekonomiska 
uppföljningen för verksamheterna efter 8 månader beräknades till ett 
underskott med – 1 900 tkr. De stora avvikelseposterna finns inom 
placeringskostnader och försörjningsstöd. Vård och omsorg redovisar 
fortfarande ett överskott. Vidare berättar Åsa att det inte är några förslag 
till besparingsåtgärder i dagsläget.  

P6 
Kooperativt boende 
Åsa berättar om att det nya kooperativa boendet har fått namnet 
Fridensborg samt att de 4 avdelningarna kommer att heta Klippan, nedre 
klippan, Vågalyckan och Hill. Dessa namn kommer efter tidigare hus 
belägna i kvarteret.  
Projektering pågår fortfarande.  
Fråga gällande parkeringsmöjligheter – detta är inte löst än meddelar 
Åsa.   
Fråga kring bygget och dess utformning- Åsa informerar och tar även 
med sig eventuella funderingar.  

   Utdragsbestyrkande 
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    Forts 
P7 
Förslag på nya reglementen 
Gällande reglementet- rådet för funktionshinder frågor, så framkommer 
det vid mötet funderingar kring de olika benämningarna som i dag 
används för funktionshinder, funktionsvariation etc. Rådet väljer att 
återremittera reglementena samt försöka återta strategin som ska till 
kommunfullmäktige för beslut. Detta för att göra en ytterligare 
omvärldsanalys för att få korrekta benämningar.  

Efter mötet har en omvärldsanalys gjorts samt även pratat med 
kanslichefen angående ovanstående funderingar. Det har då 
framkommit att de benämningar som i dag står i strategin och i 
reglementet är korrekta vilket gör att dessa styrdokument kommer att 
lämnas vidare för beslut till kommunfullmäktige.  

Vid nästa råd kommer Åsa att gå igenom de olika benämningarna och 
vad definitionen av dem är.   

P8 
Information om central bemanningsenhet och heltidsresan 
Åsa berättar om centraliseringen av den nya bemanningsenheten och 
att tekniska förvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt 
socialförvaltningen är del av detta. Socialförvaltningen är först ut. 
Den centrala bemanningsenheten kommer att ha 4 medarbetare, 2 av 
dessa kommer från socialförvaltningens bemanningscentral.  
Enheten kommer att ligga under personalavdelningen och kommer att 
sitta på kommunhuset.  

Vidare berättar Åsa om heltidsresan, där alla ska ha rätt till heltid.  
Socialförvaltningen är först ut och jobbar med detta tillsammans med 
kommunal och personalavdelningen. Start på Älvkullens äldreboende. 

P9 
Förslag från Hanna Kjellberg, HSO gällande utökad tillgänglighet 
för personer med bland annat psykisk ohälsa 
Hanna berättar om sina tankar kring förslaget gällande utökad 
tillgänglighet för personer som har svårt att göra sina röster hörda via 
telefon. Rådet pratar om olika sätt att komma i kontakt med berörd 
genom mail, sociala medier eller via brev.  
Rådet kommer fram till att vi bjuder in informationsavdelningen för att få 
mer kunskap kring hur regler och förhållningssätt påverkar om man 
startar upp nya ”kontakt kanaler”.   

 Utdragsbestyrkande      
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    Forts 

P10 
Övrigt 
Det framförs på rådet att det finns personer som inte är nöjda med 
matdistributionen, både när det gäller smak och hur den ser ut.  

Rådet framför delade meningar kring detta men Åsa tar med sig kritiken 
till kost avdelningen.  

Fråga om matlagning på det nya boendet Fridensborg – Åsa framför att 
detta inte är utrett klart än.  

P11 
Ordförande Anders Nilsson avslutar mötet 

 Utdragsbestyrkande      
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