Sammanträdesprotokoll
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Umeå kommuns funktionshinderråd
Tid:

Fredagen den 5 april 2019 kl. 13.00-16.00

Plats:

Kommunstyrelsens mötesrum, stadshuset

Beslutande:

Tomas Wennström (S), ordförande, kommunstyrelsen
Mattias Sehlstedt (V), byggnadsnämnden
Ulrik Berg (M), byggnadsnämnden
Lena Karlsson Engman (S), tekniska nämnden
Bassam Achour (S), äldrenämnden
Ari Leinonen (S), fritidsnämnden
Lennart Johanson (M), fritidsnämnden
Lena Riedl (M), för- och grundskolenämnden
Helena Smith (S), kulturnämnden
Christin Broman, Funktionsrätt Umeå, vice ordförande
Solveig Grubbström, Funktionsrätt Umeå
Jan-Olof Forsén, Funktionsrätt Umeå
Tim Johansson, Funktionsrätt Umeå
Monica Östensson, Funktionsrätt Umeå
Lena Renlund, Funktionsrätt Umeå
Jenny Näslund, Funktionsrätt Umeå
Camilla Björnehall, Funktionsrätt Umeå
Inga Lundberg, RTP
Urban Clarin, RTP
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Benny Franson, sekreterare
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Övriga deltagare
Ej tjänstgörande ersättare
Eva Westman Modig (M), kulturnämnden
Åke Gustafsson (C), äldrenämnden
Christina Hedström, Funktionsrätt Umeå
Abbas Haghjo, Funktionsrätt Umeå
Tjänstepersoner och övriga
Elisabeth Nilsson, tillgänglighetsstrateg
Johanne Lindgren, hållbarhetsstrateg Bostaden AB
Lisa Karlsson, enhetschef hemsjukvård
Benny Fransson, utredare (sekreterare)

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 14

Upprop, val av justerare samt godkännande av dagordning
Beslut
Umeå kommuns funktionshinderråd beslutar
att utse Monica Östensson till justerare
att i övrigt fastställa dagordningen

Ärendebeskrivning
Tomas Wennström (S) hälsar alla välkomna till dagens möte med Umeå
kommuns funktionshinderråd, UFR.

Beredningsansvariga
Elisabeth Nilsson

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 15

Information från Bostaden AB
Beslut
Funktionshinderrådet har mottagit informationen
att en sammanställning av uppkomna frågor översänds till Bostaden AB
för besvarande

Ärendebeskrivning
Johanne Lindgren, hållbarhetsstrateg på Bostaden AB informerar om Bostadens verksamhet.
Bostaden AB har cirka 14 400 lägenheter och en uthyrningsgrad på 99,5%.
Företaget har cirka 184 anställda och 21 kvartersvärdskontor.
Man arbetar efter fyra grundläggande värderingar: Affärsmässighet, Omtanke, Alla människors lika värde samt Öppenhet.
En stor utmaning ligger i att det finns stora behov av renovering av bostadsbeståndet.
Vad gäller arbetet med tillgänglighet i fastigheter och på tomtmark så arbetar man med att i samband med renoveringar anpassa det gamla lägenhetsbeståndet som byggts enligt gamla normer till att uppfylla dagens normer som det nya beståndet byggs enligt.
Under överläggningarna ställdes frågor från ledamöterna till Bostaden AB.
De frågor som inte kunde besvaras vid mötet inlämnas till och sammanställs av kansliet som sedan förmedlar dessa frågeställningar till Bostaden
AB och återkopplar sedan svaren till funktionshinderrådet.
Den presentation som föredrogs vid sammanträdet ingår som bilaga till
protokollet.

Beredningsansvariga
Elisabeth Nilsson

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 16

Kollektivtrafiksprogrammet, nulägesbeskrivning.
Beslut
Funktionshinderrådet har mottagit informationen
att bjuda in handläggarna som arbetar med programmet till funktionshinderrådet

Ärendebeskrivning
Programmet tas fram av Gator och parker. Programmet kommer ut på remiss preliminärt under november månad 2019. Inför arbetet så önskar tillgänglighetsstrategen synpunkter så snart som möjligt, senast den 23 april,
från ledamöterna i funktionshinderrådet för att man i ett tidigt skede i processen ska kunna utforma en nulägesbeskrivning. Att komma in tidigare i
denna process har varit en återkommande önskan från Funktionsrätt
Umeå. Det kan gälla både det som fungerar bra och dåligt, exempelvis att
kunna planera sin resa genom att använda tidtabeller, applikationer med
mera och att kunna ta sig fram till hållplatser och brytpunkter (avstånd till
hållplatser, snöröjning). Fordonens utformning, på- och avstigning samt hur
det fungerar ombord, teknisk utrustning etc. Bemötande och professionalitet hos förare samt utrustning, ersättningstrafik.
Inför det kommande arbetet med programmet bör handläggarna Eva Maaherra Lövheim och Frida Bergström som arbetar med detta inbjudas till
funktionshinderrådet.

Beredningsansvariga
Elisabeth Nilsson

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 17

Hjälpmedelsförsörjning
Beslut
Funktionshinderrådet har mottagit informationen

Ärendebeskrivning
Lisa Karlsson, enhetschef hemsjukvård informerar om hjälpmedelsförsörjning. Detta rör ordinarie boendeformer och man arbetar med den så kallade ”tröskelprincipen” vilket innebär att den boende skall få hjälp med det
som behövs för att klara sina dagliga behov inne i bostaden. Hemsjukvården prioriterar behoven inom hemmet, och i andra hand de boendes behov utanför bostaden. Mycket handlar då om olika typer av hjälpmedel.
Man försöker först uppfylla behoven med hjälpmedel innan man gör en bostadsanpassning.
Verksamheten togs över av kommunen från landstinget 2013. Det har därefter utarbetats en länsgemensam hjälpmedelsstrategi som gäller 20172021. Umeå kommun hyr eller köper in hjälpmedel via Hjälpmedel Västerbotten. En hjälpmedelsstrateg skall tillsättas under 2019.
Under den påföljande diskussionen beskrev ledamöter olika händelser och
situationer där övergången mellan huvudmännen inte fungerat med hjälpmedelstillgången eller med reparationer. Samverkan mellan region och
kommun bör förbättras på många områden och då starta på politisk nivå.
Ordföranden fick i uppdrag att kontakta Kenneth Andersson, Region Västerbotten, för att få ytterligare information i Funktionshinderrådet om
Hjälpmedelsförsörjningen i Umeå och övriga länet.
Det bildspel som Lisa Karlsson presenterade ingår som bilaga till protokollet.

Beredningsansvariga
Elisabeth Nilsson

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 18

Funktionshinderrådets reglemente
Beslut
Umeå kommuns funktionshinderråd beslutar
att återremittera frågan om reglementet i avvaktan på en gemensam
översyn som då rör liknande dokument för alla rådgivande organ.
att remisser skall skickas till RTP och Funktionsrätt Umeå kansli som då
förmedlar dessa till sina föreningar som sedan samlat eller självständigt
kan avge yttrande. Dessa skall även delges kommunens handläggare för
kännedom.

Ärendebeskrivning
Funktionshinderrådet behandlade förslag till reglemente vid mötet i
november 2018 och beslutade då att ställa sig bakom förslag till nytt reglemente och skicka det vidare till kommunstyrelsen.
Det har sedan inkommit ett antal synpunkter från funktionshinderrörelsen.
Bland annat menar funktionshinderrörelsen att arbetssättet att ta fram
reglementet har varit felaktigt och att ledamöterna i rådet inte haft rimlig
tid att lämna synpunkter.
Det råder också tveksamhet om detta dokument kan benämnas reglemente då det rör sig om ett rådgivande organs verksamhet. Det finns fler
rådgivande organ inom kommunen varför det är önskvärt att det utarbetas
ett gemensamt dokument som rör alla liknande verksamheter.
Funktionshinderrådets roll kring remisser diskuterades vidare vid sammanträdet. En lösning kan vara att kommunen förmedlar dessa till RTP och
kansliet vid Funktionsrätt Umeå som då förmedlar dessa till sina föreningar. Föreningarna kan då gemensamt eller självständigt avlämna sina
yttranden. Dessa skall även skickas till funktionshinderrådets handläggare
samt till kansliet på Funktionsrätt Umeå ”för kännedom”.

Beredningsansvariga
Tomas Wennström
Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 19

Verksamhetsplan 2019, årshjul.
Beslut
Umeå kommuns funktionshinderråd beslutar
att anta upprättat förslag till verksamhetsplan och årshjul för 2019.
att utse arbetsgrupper till uppmärksammandet av internationella funktionshinderdagen samt insiktsutbildning enligt förslag.
att funktionshinderdagens tema är mänskliga rättigheter och bemötande

Ärendebeskrivning
Tillgänglighetsstrategen har utarbetat ett förslag till verksamhetsplan för år
2019, samt ett årshjul som beskriver innehållet.
Verksamhetsplanen samt årshjulet ingår som bilaga till protokollet.
Mötet föreslår att temat för årets Internationella funktionshinderdag som
är den 3/12 är ”Mänskliga rättigheter och bemötande”.
För att bereda dels innehållet i funktionshinderdagen den 3 december samt
den planerade insiktsutbildningen för politiker som skall gå av stapeln under hösten så bör arbetsgrupper utses.
Förslag är att funktionshinderdagen den 3 december planeras av den arbetsgrupp som tidigare kallats ”utbildning”, samt att insiktsutbildningen
planeras av ”verksamhetsplanegruppen” förstärkt med Lennart Johansson
samt Anders Olofsson (ordf. RTP)

Beslutsunderlag
Förslag till verksamhetsplan samt tillhörande årshjul.

Beredningsansvariga
Elisabeth Nilsson

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 20

Uppföljningsmöte med UKF angående tillgänglighet
Beslut
Umeå kommuns funktionshinderråd beslutar
att fortsätta träffarna med UKF och först Umeå Parkerings AB (UPAB).
att uppdra till tillgänglighetsstrategen att samla arbetsgruppen som skall
bereda frågeställningar inför träffarna.

Ärendebeskrivning
Funktionshinderrådet har tidigare haft informationer och träffar med
Umeå Kommunföretag (UKF). Senaste träffen rörde kollektivtrafiksfrågor.
Detta arbete bör fortsätta och förslag finns att i nästa steg träffa Umeå parkerings AB (UPAB).
Förslag föreligger också att tillgänglighetsstrategen Elisabeth Nilson tillsammans med ordförande Tomas Wennström och ledamöterna Tim Johansson,
Christin Boman, Lennart Johansson samt Ulrik Berg utgör den arbetsgrupp
som skall bereda frågeställningar inför träffen.

Beredningsansvariga
Elisabeth Nilsson

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 21

Uppföljning av tidigare behandlande frågor
Beslut
Umeå kommuns funktionshinderråd beslutar
att hemställa hos fastighetskontoret att utöka antalet rörelsehinderparkeringar med en plats vid stadshusets huvudentré.
att uppdra till kansliet att de gamla inscannade protokollen som lags ut
på hemsidan ersätts av ett sökbart format.

Ärendebeskrivning
PROTOKOLL PÅ HEMSIDAN
Från kansliet redovisas att de protokoll som nu publiceras på kommunens
hemsida görs antingen i Word- eller PDF-format vilket innebär att de är
sökbara med de tekniska hjälpmedel som finns tillhanda. Tidigare protokoll
publicerades inscannade för att underskrifter och signaturer skulle ses. Protokollet publiceras aldrig förrän samtliga underskrifter gjorts, varför dessa
då finns på originalprotokollet som arkiveras på kansliet.
RÖRELSEHINDERPARKERING, KUBEN
I samband med den nya rutinen som innebär att alla besökare skall gå in i
stadshuset via huvudingången så blev den rörelsehinderparkering som
finns vid Kuben inte längre tillgänglig för exempelvis deltagarna i funktionshinderrådet. Önskemål finns därför att antalet rörelsehinderparkeringar på
framsidan av stadshuset utökas med en plats.

Beredningsansvariga
Elisabeth Nilsson

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 22

Information från Funktionsrätt Umeå och RTP
Beslut
Funktionshinderrådet har mottagit informationen

Ärendebeskrivning
Information från Funktionsrätt Umeå:
- Man flyttar inom kort in i nya mer ändamålsenliga lokaler
- Planering av en ordförandekonferens den 25/9 pågår
- Livslustdagen blir den 20 maj
Information från RTP:
- Planering pågår av föreläsare på temat ”Hjärnan” inför ett arrangemang i höst

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 23

Övriga frågor
Beslut
Umeå kommuns funktionshinderråd beslutar
att uppdra till kansliet att uppdatera uppgifterna på kommunens hemsida

Ärendebeskrivning
Det konstateras att de uppgifter som rör funktionshinderrådets medlemmar på kommunens hemsida inte är aktuella.

Beredningsansvariga
Elisabeth Nilsson

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:

