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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

Ersättare

Övriga

Ordförandens signatur

Linnea Kjellman (C)
Annika Kallin (S)
Maritta Selin (L)
Barbro Enarsson
Sten Sandin
Yvonne Modig
Inger Persson
Anita Eklöf - Landell

Sekreterares signatur

Närvarande

Närvarande

Närvarande
Närvarande

Närvarande
Närvarande
Närvarande
Närvarande

Sara Lindblom, handläggare
Johanna Ulfsdotter
Lotta Jakobsson
Mats Edström

Justerandes signatur

Sida

Närvarande
Närvarande
Närvarande
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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
Vi hoppar över presentationen eftersom så få var närvarande.

3 Föregående minnesanteckningar
Minnesanteckningarna från föregående möte godkänns.
Maritta Selin har synpunkter på att hon fått i uppdrag att göra en
sammanställning med aktiviteter och det fanns inte med. Anders
Hedenius svarar att det nog är ett förbiseende.
Hon vill också att Folkpartiet ändras till Liberalerna i handlingarna.
Anders svarar att så ska ske.
Britt Eriksson funderar kring arbetsordningen. Svaret från Anders är att
både namnbytet och förändringarna kommer att tas upp vid ett senare
möte.
4 Tillgänglighetsarbete vid Gudmundstjärn
Johanna Ulfsdotter från Muséet informerade om den planerade
tillgänglighetsanpassningen vid Gudmundstjärn. Under rubriken
”Öppna nya dörrar” visade hon på vad som skulle kunna göras. Hon
berättade också om historien kring bebyggelsen. Gården såldes till
Indals kommun när inte släkten ville driva den längre. 2010 kom
Sundsvalls museum och Drakfastigheter in i bilden. Man har bl.a. byggt
en ny ramp in till mangårdsbyggnaden och byggt en ny toalett. Tyvärr
har huset angripits av hussvamp och det resulterade i ytterligare
ombyggnationer. Johanna ställde frågan hur vi gör för att anpassa mer.
Hon trodde sig ha hamnat i rätt grupp för att få svar på den frågan. Alla
med någon form av handikapp bör kunna besöka kulturarvet.
Frågan om vägen dit kom upp och den är en samfällighet som
kommunen finns delaktig i.
En synpunkt dök upp om att det måste finnas tillgång till teckenspråk
för döva.
Önskemål om gratisbuss 1 gång/år fanns i gruppen. Johanna svarade att
det är på gång.
En samverkan får dra igång mellan handikappföreningarna och muséet.
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5 Kommunal rehabilitering
Lotta Jakobsson (060-19 10 67) och Mats Edström (060-658 52 30)
informerade om hur den kommunala rehabiliteringen fungerade.
I första hand ska alltid primärvården sökas. ”Kan man ta sig till
hälsocentralen är det dit man ska vända sig.” Rehabilitering i hemmet
handlar om att kunna klara vardagen.
Dagrehab på Lindgården är tillfälligt stängd p.g.a. ombyggnationer.
Sundsvall är för övrigt den enda kommun i länet som har dagrehab
eftersom det egentligen är en primärvårdsangelägenhet.
På särskilda boenden för äldre gör man rehab- och hjälpmedelsinsatser.
Korttidsavdelningar är till för rehab efter sjukhusvistelse eller när man
inte fungerar i hemmet. Ofta i väntan på särskilt boende.
Vad det gäller hjälpmedel ville de flagga för att de verkligen lämnas
tillbaks så att fler kan få nytta av dem. Hjälpmedel är behovsprövat.
6 Rapport från samrådsgruppen
Peter Tjernberg informerade om aktuella läget i samrådsgruppen.
2 möten har genomförts i höst där man diskuterat både färdtjänstresor
och sjukresor eftersom det finns många funderingar kring dessa.
En skrivelse är också på väg till Kultur- och Fritidsförvaltningen om
det årliga verksamhetsbidragets storlek eftersom det legat på samma
nivå under lång tid. Planerna är nu att bjuda in Johanna Ulfsdotter från
muséet för att diskutera Gudmundstjärn.
7 Allmän information
Ordförande informerade om att Sundsvall Vatten efter årsskiftet
kommer ha ett stort verksamhetsområde i centrala staden under 1 år
som kan innebära bekymmer för oss som ska ta oss fram.
Sten Sandin tyckte att kommunen lade pengar på fel saker, höghus
istället för omvårdnad. Anders Hedenius svarade att inte en skattekrona
kommer att gå till det eventuella bygget, det är helt och hållet
privatfinansierat.
8 Mötesdatum 2017
Ordförande Anders Hedenius lägger förslag på 3 mötesdatum nästa år.
Skulle det visa sig att det behövs ytterligare 1 möte får det läggas in på
hösten.
De datum som föreslås är torsdagar 14.00 – 16.00.
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9 Övriga frågor
Maritta Sellin undrade vad Kommunen tänker göra kring dagen om
psykisk ohälsa som infaller 10 oktober. Anders Hedenius tar med sig
frågan. Britt Eriksson vill ha någon kunnig som kan informera gruppen.
Anders ber handikapporganisationerna att söka bland de sina.
Britt har också önskemål om att få lyssna till hur ”Skönsmomodellen” i
hemtjänsten fungerar vid nästa möte.

Avslutning
Anders Hedenius tackade för ett bra möte och avslutade därmed
detsamma.

Vid pennan
Annika Kallin
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