
 

  

 

Kommunala handikapprådet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(3) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-26 
 

 

  
 
Plats och tid Viljan, torsdagen den 26 september 2019 kl 09:00-10.00 

Beslutande Ledamöter 

Andreas Karlsson, ordförande 

Anna-Carin Hammarberg, FUB 

Övriga närvarande Hanna Hellström, sekreterare 

Justerare Anna-Carin Hammarberg 

Justeringens plats och tid Krokom 1 oktober klockan 16.50 
 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § 29 
 Hanna Hellström  

 Ordförande   
 Andreas Karlsson  

 Justerare   
 Anna-Carin Hammarberg   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/styrelse Kommunala handikapprådet 

Sammanträdesdatum 2019-09-26 

Datum då anslaget sätts upp 2 oktober 2019 Sista dag för överklagan 23 oktober 2019 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Hanna Hellström  
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KHR § 29 Dnr 2019-000098  

Socialförvaltningen - Besparingar och åtgärder 2019-
2020 

Kort sammanfattning 

Kommunala handikapprådet ska vara remissorgan i frågor som berör 

personer med funktionsnedsättning och ska verka för att funktionsnedsattas 

frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunala handikapprådet delges information om besparingar och åtgärder 

som socialnämnden beslutar om den 30 september 2019.  

Kommunala handikapprådet lämnar följande synpunkter på förslagen: 

   Nedläggning av boendestöd – Boendestöd är en viktig insats som är 

svår att tillhandahålla genom insatser från hemtjänstpersonal. Se över 

om det är möjligt att effektivisera verksamheten och insatserna 

genom samverkan med andra verksamheter. 

 Nedläggning av Smedjebo – Verksamheten fyller en viktig funktion i 

flera familjers liv och bör inte läggas ned. Se över om verksamheten 

kan effektiviseras och utvecklas.  

 Avveckling/minskning av antalet medarbetare på Öppna enheten - En 

förbisedd grupp som eventuellt kan ta del av stödet från Öppna 

enheten är individer som på grund av funktionsnedsättning brister i 

omsorgen av sina barn. Med rätt stöd kan deras vardag fungera 

bättre.         

Kommunala handikapprådet lämnar inga synpunkter på förslagen i övrigt.  

_____ 

Kopia till 

Socialnämnden 

 


