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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Kommunala handikapprädet
2020-10-02
Plats

kl.

13:00

Sottern,

Deltagare

kommunhuset

Peter Hörlin‚ ordförande

Jaana Janssen, förvaltningschef
Helena Blomberg, omrädeschef
Olle lsacsson,

ledamot

K-G Andersson, ledamot»

Marina persson, ledamot
Bo Larsson, ledamot
Ann-Britt Persson, ledamot
Josefin Bäck, sekreterare

Mötets öppnande

1.

Peter Hörlin utses

till

ordförande.

Olle Isacsson utses att tillsammans

äger rum fredagen 9 oktober

2.

kl.

med

ordförande justera protokollet. Justering

10:30

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns

Inkomna frägor

3.
Inga

4.

inkomna

frägor.

Delärsrapport 2020

om delärsrapporten för 2020.
Det ekonomiska läget visar att förvaltningen haft en del extrautgifter samband
med pandemin och har eftersökt statlig ersättning för de extra utgifterna.
Förvaltningschefen berättar

i

Förvaltningen prognostiserar en budget

Samhällsorienteringen är igäng
Stort fokus har legat pä

Hallsbergs

kommun

Postadress

694 80 Hallsberg

med

i

balans.

ny grupp.

pandemin och pä smittskydd.

Hemsida

E-post
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Västra Storgatan 6—8
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212000-1926

Datum
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Regnbägen,

ett korttidsboende, har ﬂyttats

till

2(3)

Kullängen enligt ett politiskt beslut.

Korttidsplatserna har därigenom utökats och värd- och omsorgsplatserna
har

minskats nägot, utifrän de behov

lnom VFF har
att se

fram platser

5.

inflödet

daglig

till

finns.

verksamhet ökat och förvaltningen arbetar med

det finns platser pä daglig verksamhet. Det är en utmaning att fä

att

till

som

till

alla

som

ansökt.

Covid—19

Nämnden

beslutade iväras att stänga dagverksamheterna. Dagcentralerna har
varit heit stängda, förutom en timme mitt pä dagen
för möjlighet till köp av lunch.

Det har varit en

tuf'f tid

för

bäde de som har beslut

anhöriga. Förvaltningen päbörjar nu ett försiktigt

dagverksamheterna för
|

ett fätal personer ät

om

biständ och deras

öppnande av

gängen.

dagsläget finns ingen smittad personal eller värdtagare.

Förvaltningen har bland mycket annat arbetat

med

att införa sä kallade

covidambassadörer inom äldreomsorgen. De är personal som arbetar ute
grupperna och som har fätt en extra utbildning smittskydd. De är ett stöd

i

i

verksamheterna

att bland

annat kontrollera

till

att checklistor följs.

Personalen verksamheterna har gjort ett fantastiskt jobb där tvära
kast och
snabba omställningar varit en del av vardagen sedan pandemin började.
i

Besöksförbudet pä värd- och omsorgsboenden är hävt. Restriktioner

rekommendationer och information

tillämpas,

finns att läsa pä

kammer att
kommunens

hemsida.
En äldrelinje finns för den

vad som

som

helst. Äldrelinjen är

är äldre och/eller anhörig att ringa och prata

öppen vardagar mellan klockan 13.00 —

om

15.00,

telefonnummer 0582-68 60 48.
Daglig

verksamhet har

inte

behövt stänga under pandemin. De personer som

deltagit har själva fattat det beslutet.

Nämnden

har fattat beslut

habiliteringsersättningen fär behällas även för de

kan delta

i

som pä grund

om

inte

att

av pandemin inte

daglig verksamhet.

Semesterplaneringen har fungerat som tänkt och

all

personal har fätt ut sin

semester.

SRF berättar

att det inte gär att ringa

det har stängt

med

sitt

till

Väntjänsten för kontakt via telefon, att

kontor. Förvaltningen tittar pä vilken kontakt

som gär

att fä

Väntjänsten.

3

Information frän

6.

Sida
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kommunen

lnom värd- och omsorgsboenden har man
den boende endast kan gä
fe!

Datum

2020-10-02

in

sin

till

infört sä kallade hotelläs

egen lägenhet och

som gör att

inte av misstag

komma

in

i

lägenhet.

Förvaltningen har köpt

hund. Syftet

med

antal digitala djur, robotdjur, nägra katter och en

in ett

djuren är att de ska ha en lugnande effekt. De användsjust nu

främst deménsvärden.
i

Möjlighet

till

tillsyn via

kamera,

de som har

e-tillsyn, finns för

tillsyn

sitt

i

hem

nattetid.

7.

Information frän politiken

Politiken har beslutat

om

en ledig dag für de anställda, som ett tack för väl utfört

arbete under pandemin.
Politiken har tittat

mycket pä besparingar

utifrän det besparingskrav

Vidtagna ätgärder är exempelvis flytten av korttidsboendet

till

som

finns.

Kullängen och

satsningar pä digitaliseringar.
Social-

och arbetsmarknadsnämnden har beslutat

att nägra

av de mindre

lokalerna pä dagcentralen Äsen ska sägas upp. Uppsägningen har träffi kraft.

8.

Information frän respektive förening

SRF har

fätt ställa in sina

medlemmar

planerade aktiviteter pä grund av pandemin. Deras

har haft det tufft

FUB har även de
julfest för sina

med

isolering

och svärigheter

fätt ställa in sina aktiviteter.

att

gä

De har ambitionen

ut.

att arrangera

en

medlemmar.

Reumatikerförbundet har ocksä

ställt in sina aktiviteter,

och

kommer sä

göra äret

ut.

9.

Övriga frägor

Reumatikerförbundet frägar
Länstrafiken har beslutat

FUB

frägar vad

om

om

om

beslut är fattat

indragning av Iinjen frän och

som händer med

bidraget upphör. Politiken tar

10. Nästa

busslinje 10,

om

indragning.

med december 2021.

habiliteringsersättningen efter att det statliga

med

sig

frägan

till

sina respektive grupper.

möte

Nästa möte äger rum den 19 november

kl.

13:00

MJ?

