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Datum

2021-11-18
Social-

och arbetsmarknadsförvaltningen

Kommunala handikapprädet
2021-11—18

kl

09:30

Plats

Sottern

Deltagare

Veronica Wallgren, ordförande

Fuß: KG Andersson

Helena Rolandsdotter Blomberg,

Reumatikerföreningen

verksamhetschef

Sydnärke: Marina Persson, Ann-

Anders Wiiand,

1.

Britt

Persson

Olle lsacsson, 2:e vice

Afasiförbundet: Kerstin Lundell

ordförande

Astma- och allergiförbundet:

Marianne Christiansen,

Pettersson

samhällsbyggnadschef

Neuro Sydnärke: Anders

Christian Björk, tf kostchef

Axelsson

Gemensam

med kommunale

pensionärsrädet.

Vad händer med buss nr 10? Den behövs

pä att mänga äldre nu bosatt

sig

i

verkligen! Inte minst

idag, visar turtabellen

som

vilka hällplatser

är

och

med

tanke

nybyggda hus pä andra sidan viadukten.

Svar frän Marianne Christiansen: Marianne visar ett bildspel

10

Siv

information

Information ges tillsammans
Fräga:

tf fritidschef

i

statistik frän

som

beskriver

Iinje

2020 över hur mänga som reser och

mest använda.

Kommunen har yttrat sig till
men inte fätt gehör för det.

regionen gällande förändringar

Kommunstyrelsen har gett uppdrag

att titta

i

kollektivtrafiken

pä alternative lösningar,

bl.

a Iinje

710.

Närtraﬁk införs Örebro Iän 17 januari vilket

kammer att ge
men inte ersätta Iinje 10. Att ersätta buss 10 är en avsevärd
kommunen sett till antalet som nyttjar den.
i

en

viss

kompensation,

kostnad för

kammer troligtvis att byggas seniorboende kv Berg byggnaden
närmast viadukten. Är det nägot som kommunen kan tänka sig att stötta pä nägot

Fräga: Det

i

i

Hemsida

E-post

Organisationsnr

www.hallsberg.se

socialforvaltning@hallsberg.se

212000-1926

Postadress

Besöksadress

Telefon

694 80 Hallsberg

Västra Storgatan 6-8

0582-68 50 00

Hallsbergs

kommun

vis?

Datum

Side

2021—11-18
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Äga fastigheten och lägga verksamheten pä entreprenad?

Svar frän Marianne Christiansen: Markanvisning kvarteret Berg

—

kommunen

har

efterfrägat förslag pä hur lägenheter skulle kunna byggas. Det vinnande förslaget

ges ätta mänader pä

sig att projektera färdigt.

projektet. Det förslag

som

Vinnaren köper marken och driver

antagits är frän lnnbo,

som

planerar att bygga ca 50

|ägenheter, troligtvis blandat bostadsrätter och hyresrätter. Marianne visar
bildspel över Innbos förslag.

Kommunen kammer

inte att vara involverad

intresserade av att ha kontakt

med

i

kvarteret Berg, däremot är lnnbo

pensionärs— och funktionshinderföreningar.

Godkännande av dagordning

2.

Dagordningen godkänns.

3.

Justering av protokoll

Anders Axelsson utses
Justering äger

att

tillsammans

rum den 24 november

med

kl

ordförande justera protokollet.

10:00 pä social- och

arbetsmarknadsförvaltningens kontor.

4.

Genomgäng av föregäende

protokoll

Ordförande gär igenom föregäende protokoll.
Inga kvarstäende frägor.

5.

Information

VFF har fätt
finnas

i

om

tillgäng

till

lokalen Sörängen.

De verksamheter som kammer

att

lokalerna är korttidstillsyn Svalan, för ungdomar, och daglig verksamhet.

Svalan har redan flyttat
nyär. Det känns bra

6.

Sörängen

in,

med

den dagliga verksamheten planeras

att ﬂytta in efter

nya och större lokaler, behovet har funnits länge.

Information frän Anders Wiiand

Anders är sedan sex veckor tillbaka tillförordnad

fritidschef.

Han har tidigare

arbetat inom bla Svenska Handbollförbundet, och projektet "Handball för

och Svenska Bouleförbundet. Han har ocksä arbetat som lärare för lever

alla”,

med

neuropsykiatriska diagnoser och rullstolshandboll.

Sam

man mänga ansvarsomräden. Blend annat fritidsgärden
Sydnärkehallen, men ocksä vandringsleder, badplatser och

fritidschef har

Kuben, Alléhallen,
elljusspär.

Information

om verksamheter:

Ombyggnationen av

Alléhallen

med

tillgänglighetsanpassat

omklädningsrum är

klar.

Anläggningen

och

toalett.

i

Bäcksjön

kommer ocksä

att tillgänglighetsanpassas,

med

ny brygga

Datum

Side

2021-11-18
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Underhäll pä elljusspären har tyvärr fördröjts,

men

är nu pä gäng.

Lampor

är

beställda.

Inkomna frägor

7.
Inga

8.

inkomna

frägor.

Information frän förvaltningen

En verksamhet Iiknande Servicegruppen, som finns pä Kuliängen, har startats upp
pä Sköllergärden. Gruppen
fyra personer sin dagliga

kam

igäng

verksamhet

i

mänadsskiftet okt/nov och

i

dagsläget har

där.

Nuläge Covid-19: VFF har inte haft nägon smitta sedan innen sommaren. Tredje
vaccindosen har getts eller planeras att ges inom

om

Även

alla

vära verksamheter.

restriktionerna har lättats för allmänheten sä har

vi flera

restriktioner

kvar vära verksamheter. Ivärdnära arbete (närmare än en och en halv meter)
i

används skyddsutrustning.

9.

Information frän politiken

lnom

politiken arbetar

man

intensivt

med budget

för 2022. Pä

kommunfullmäktiges sammanträde 29 november beslutas

2022 och

flerärsplan. Kallelsen

till

om

mäl och budget

fullmäktige finns publicerad pä

kommunens

hemsida.
Social-

och arbetsmarknadsnämnden beräknar ett överskott für 2021,

star del beror pä riktade statsbidrag

En av

kommunens

sjuksköterskor

som

inte

kammer att

kunnat

vilket

till

nyttjas.

börja arbete speciﬁkt

mot

LSS—

verksamheterna.

10. Mötestider

2022

Mötestider för 2022 är följande datum:

17 mars
19 ma]

15 september
17 november

Mötena

hälls

pä förmiddagen, exakt

tid

kammer att stä

i

kallelsen.

11. Övrigt
Diskussion runt ett

behöver ha

ett

namnbyte av

Begreppet handikapp är förlegat och rädet

annat namn.

FUB har önskemäl om
tillgänglig

rädet.

att

kommunen

och omvandla den

till

ska köpa lokalen

ett integrationscenter.

i

Harven som nu är

Datum

Sida

2021-11-18

Rädets
lyfta‚

medlemmar uppmanas av ordförande

och som är

viktiga för deras föreningar.

att
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fundera över

vilka frägor

kammer

ha en del av mötet tillsammans dä information ges

de

i

rädet är välkomna att skicka

vill

De bäda kommunala räden har

ibland likande frägeställningar, och vid sädana tillfällen

Alle föreningar

de

in

om

räden att kunna

gemensamma

frägorna.

frägor via nämndsekreteraren.

Frägor ska vara inkomna senast tre veckor innen mötet.

Datum

Side

2021-11-18
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Justeras:

%

(

%

7%c/ä/

Ä/‚gßé/

Veronica Wallgren

Anders Axelsson

Ordförande

Neuro Sydnärke

