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Tid
Tid
Plats

Kl. 14.00 – 16.00
Kommunhuset

Ledamot

Anders Hedenius (s) Ordf.
Isabell Mixter (v)
Hans Brynielsson (kd)
Bengt Norlander
Anita Boström-Nordell
Margareta Fisk
Britt Eriksson
Peter Tjernberg

Närvarande

Linnea Kjellman (c)
Annika Kallin (s)
Maritta Selin (fp)
Barbro Enarsson
Sten Sandin
Yvonne Modig
Inger Persson
Anita Eklöf - Landell

Närvarande
Närvarande
Närvarande
Närvarande

Sara Lindblom, handläggare
Anna Årblom Granbo

Närvarande
Närvarande

Ersättare

Övriga
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Välkommen
Anders Hedenius, rådets ordförande hälsar alla välkomna.

1 Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkänns.

2 Presentation av rådets deltagare
Alla presenterar sig själva med namn och organisationstillhörighet.

3 Föregående minnesanteckningar
Minnesanteckningarna från föregående möte godkänns.
4 Föreningsbyrån informerar om föreningsbidrag m.m.
Anna Årblom Granbo från föreningsbyrån vid kultur- och
fritidsförvaltningen informerar om 2016 års förslag till fördelning av
bidrag till handikappföreningarna i Sundsvall. Ansökningarna bedöms
främst utifrån inriktning och innehåll i verksamheten. Bidrag lämnas
inte till rehabiliteringsinsatser. Totalt fördelas 524 000 kronor. Kulturoch fritidsnämnden kommer att ta ställning till och besluta om förslaget
på nämndsmötet den 9 december. Förslaget bifogas
minnesanteckningarna.
Anna informerar om ytterligare två bidrag där alla föreningar kan
ansöka om pengar. Dels ett bidrag som heter Förstärkt föreningsliv som
handlar om 5 miljoner kr per år för 2015 och 2016. Det förstärkta
bidraget syftar till insatser som främjar integration, jämlikhet,
aktiviteter för fysiskt funktionsnedsatta och bostadsnära aktiviteter för
barn och ungdom. Det andra bidraget, Förstärkt bidrag, handlar om 1
miljon vardera för åren 2015 och 2016. Detta bidrag kan man ansöka
om för insatser som skapar aktiviteter för personer med psykiskaoch/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Dessa båda potter
kan alla föreningar ansöka om, inte bara handikappföreningarna. För
insatser mot gruppen psykiska- och/eller neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar ska ansökan göras senast 15 november 2015.
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5 Allmän information


Färdtjänst

Handikappföreningarnas samrådsmöte hade inför KHR-mötet önskat
att ansvariga för färdtjänsten skulle bjudas in till dagens KHR-möte.
Utifrån att KHR flera gånger tidigare bjudit in tjänstemän som arbetar
med färdtjänst till mötena föreslås föreningarna nu bjuda in aktuella
tjänstemän till ett bredare möte i föreningarnas regi. Då kan fler få
möjlighet att ta del av information och ställa frågor.


Syn- och hörselinstruktörer

Sara Lindblom arbetar för att hitta lämpliga personer för föreningarna
att bjuda in på ett större och bredare möte i föreningsregi. Sara
återkommer med mer information.


Utbildningar

Samrådsgruppen har signalerat önskemål om att arrangera utbildningar
liknande de som arrangerades för nämnderna under 2012. Det var
utbildningar där de politiska ledamöterna fick prova hur det är att ta sig
fram i gatumiljö med ett funktionshinder, i detta fall syn-, hörsel- och
rörelsenedsättning. Utöver detta ingick, vid samma tillfälle, ett
teoretiskt pass. Vid planering av nya utbildningar bör syfte, målgrupp
och behov hos målgruppen diskuteras så att målen med att arrangera en
utbildning nås.

6 Revidering av arbetsordningen
Den arbetsgrupp som bildats för att revidera riktlinjerna fick ställa in
sitt planerade möte. Nytt möte bokas.

7 Rapport från samrådsmötet
Peter Tjernberg rapporterar från samrådsmötet, föreningarnas tidigare
ordförandemöte.
 Den 27/10 ska föreningarna träffa Åsa Ulander för att diskutera
den nuvarande ramen i föreningsbidraget för
handikappföreningarna. Mötet är ett initiativ från
handikappföreningarna.
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Den 2/12 kommer färdtjänst, skolskjutsar och sjukresor att
fokuseras i en diskussion i programsalen på kulturmagasinet.
Berörda tjänstemän, politiker och leverantörer av resor är
inbjudna. Arrangör är handikappföreningarna.
Samrådsmötet föreslår fyra möten per år för handikapprådet.

8 Hur går vi vidare med funktionshinderspolitiska
programmet
Utifrån att det nuvarande handikappolitiska programmet är från1999
påbörjades 2012ett arbete med att revidera programmet. Efter
remissomgången har arbetet avstannat. Att arbeta med enskilda
dokument ligger inte i linje med det arbetssätt som kommunen driver.
Det är även tveksamt hur stor genomslagskraft ett dokument har.
Anders Hedenius efterlyser ett nytt arbetssätt och att en arbetsgrupp
diskuterar detta. Den arbetsgrupp som utsetts för arbetet med
revideringen av riktlinjerna skulle förslagsvis kunna hantera även
denna fråga. KHR bestämmer att gruppen får mandat även för det.
9 Möten 2016
Rådets ordförande Anders Hedenius förordar att handikapprådet utser
tre datum för möten under 2016. Två på våren och ett på hösten. Visar
det sig under våren att det behövs fler möten lägger vi till ett fjärde
mötesdatum för hösten.
De datum som föreslås är torsdagar klockan 14-16:
 17 mars
 16 juni
 20 oktober
Avslutning

Antecknat av
Sara Lindblom
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