MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2016-05-30
Kommunala Tillgänglighetsrådet

Plats och tid

Hörsalen kl. 16:00-17:15

Beslutande ledamöter

Wiveca Noren (SPI) (ordförande), Våge Ericsson (vice ordförande) (FUB
Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning), Krister
Mattsson (S), Karl-Erik Hjalmarsson (FMLS Dyslexiförbundet), Rolf Kenneryd
(HRF Hörselskadades riksförbund), Ann-Charlotte Persson
(Reumatikerföreningen)

Ej tjänstgörande ersättare

Dorothea Nilsson (M), Vivi-Anne Blomberg (HRF Hörselskadades riksförbund)

Övriga närvarande

Lars Sundberg (S), Erik Hansson (nämndsekreterare), Anita Zukanóvic (park-,
gatu- och lokalvårdschef)

Utses att justera

Våge Ericsson

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

ANSLAG/BEVIS
Organ
Sammanträdesdatum
Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

§15

Sekreterare

.................................................
Erik Hansson

Ordförande

................................................
Wiveca Norén (SPI)

……………………………………….

Justerande

................................................
Våge Ericsson

……………………………………….

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Kommunala Tillgänglighetsrådet
2016-05-30
Datum för anslags
nedtagande

Kommunledningskontoret

.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2016-05-30
Kommunala Tillgänglighetsrådet

§15
Svar på fråga från tillgänglighetsrådet angående hörselkonsulenter
2016 SBN0050
Beslut
Kommunala tillgänglighetsrådet har tagit del av informationen.
Kommunala tillgänglighetsrådet föreslår att Christina Svensson bjuds in och diskuterar och
svarar på frågor gällande hörselkonsulenter.
Beskrivning av ärendet
Vid förra sammanträdet med det kommunala tillgänglighetsrådet den 29 februari så fick rådet
svar på frågan gällande kontenuerlig utbildning av hörselkonsulenter. Rådet ville ta del av en
uppföljning i frågan inför sammanträdet den 30 maj. Christina Svensson, enhetschef på
omsorgskontoret, har skriftligen lämnat en uppföljning i frågan. Denna uppföljning går att
läsa här nedan. Christina har varit i kontakt med Mona Adolfsson, enhetschef för rehabteamet,
för att hämta senaste informationen.
Svar från Christina Svensson:
Som det poängterades vid vårt förra svara så har verksamheterna numera hjälpmedelsombud
som vänder sig till alla omsorgstagare med hjälpmedel. Hörselhjälpmedlen är en kategori av
dessa hjälpmedel. Behöver något av hjälpmedelsombudet mer kunskaper om tex ett
hörselhjälpmedel så vänder sig det ombudet till vår syn och hörselinstruktör för hjälp. Det
sker i det dagliga arbetet. Det är en träff inplanerad i slutet av maj för hjälpmedelsombuden
och då medverkar vår syn och hörselinstruktör med information till ombuden.
Handlingar i ärendet
 Uppföljning av fråga gällande hörselkonsulenter
 §7 KTR Svar på fråga från tillgänglighetsrådet angående hörselombud
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