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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Kommunala handikapprädet

2021-03—18 kl 13:00

Plats Sottern

Deltagare Veronica Wallgren (S) Siv Pettersson (deltar digitalt)

Olle Isacsson (M) Marina Persson

Peter Hörlin (S) (deltar digitalt) Ann-Britt Persson

Helena Blomberg, omrädeschef

(deltar digitalt)

1. Mötets öppnande

Kontra" av närvaro

Dagordningen godkänns.

Siv Pettersson utses att justera protokollet tillsammans med ordförande. Justering

sker den 25/3 kl 11:00.

Genomgäng av föregäende minnesanteckningar.

2. Inkomna frägor

Inga inkomna frägor.

3. Nuläge Covid-19

Gällande vaccinationer är man i Hallsberg är man klara med fas 1. Vi är nu i fas tvä
- 80 + och brukare inom LSS och deras personal. Vi har reviderat besöksriktlinjer

pä äldreboenden utifrän att vaccinationen är klar. Det har funnits och finns smitta

i verksamheterna, i dagsläget endast en inom personalgruppen.

4. Information frän VFF

VFF har nu fätt klart med nya lokaler i Sörängen. En anpassning av Iokalerna ska

göras, det är inte klart när det kommer att vara färdigställt. Dit kammer daglig

verksamhet Fyrklövern att flytta samt korttidstillsyn för ungdomar efter skoltid.
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Habiliteringsersättning: staten har bestämt att utlysa statsbidrag för 2021,

kommunen har sökt det. ! kommunen är ersättningen, med statsbidraget

inkluderat, 60 kr heldag och 40 kr halvdag. Den högre ersättningen betalas ut

retroaktivt.

Efter ett politiskt beslut har ett engängsbelopp betalats ut till verksamheten för

att kunna hantera ett ökat inflöde, och med det de nya behoven, i daglig

verksamhet.

5. Information frän politiken

KF är reducerat i antal under pandemin. De träffas fysiskt av tekniska skäl.

Nämnden har digitala sammanträden.

Vi gär in i ny budgetprocess inför 2022.

Vi tittar pä heltid som norm. Hur vi fär till scheman och delade turer.

Byggnationen av det nya äldreboendet gär framät. Boendet är döpt till

Blomsterängen efter inkommet medborgarförslag.

6. Information frän respektive förening

Sydnärkes reumatikerförening: det stär still under pandemin. Saknar badet. Har

haft ärsmöte med ätta deltagare, eftersom restriktionerna inte tilläter fler. Har

promenader pä torsdagar.

Astma och allergiförbundet: har haft digitala möten som gätt bra. Haft nägra smä
träffar utomhus, bland annat ett möte i somras. Även varit ute och vandrat. Deltar

i Allergilyftet som anordnas av förbundet och som gick av stapeln igär. I olika

digitala rum kan man lyssna pä föreläsningar av mänga framstäende personer

inom omrädet.

7. Övrigt

Astma och allergiförbundet: finns politiska beslut tagna om t ex parfymfritt och

hundar i värden?

Svar: det beslutas inte om vilka produkter människor fär eller inte fär använda.

Det man kan göra är att uppmana till att inte använda parfymerade produkter.

Gällande hundar i värd och omsorg finns tidigare protokollfört 2019-09-19 att i

den händelse att hundar i värden skulle komma pä tal sä kammer frägan att nytas

i rädet.

Gällande blommor vid det nya värd- och omsorgsboendet kammer frägan att

lyftas med drift- och serviceförvaltningen när det är dags att planera för

plantering.
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Medskick till nästa möte: finns separat tillagningsdel för specialkost i Knutens

tillagningskök?

lnbjudan av Tobias Fornbrant.
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