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Datum

2021-05-27
Social-

och arbetsmarknadsförvaltningen

Kommunala handikapprädet
2021-05—27

kl

10:30
Teams

Plats

Sottern samt

Deltagare

Veronica Wallgren, ordförande

Marina Persson

Peter Hörlin, vice ordförande

KG Andersson

(deltar digitalt)

Siv Pettersson (deltar digitalt)

Olle Isacsson, andre vice

Ann—Britt Persson

ordförande

Rolf

Hedén

(deltar digitalt)

(deltar digitalt)

Helena Rolandsdotter Blomberg,

omrädeschef (deltar

digitalt)

Josefin Bäck, nämndsekreterare

Tobias Fornbrandt, fritidschef
(deltar digitalt)

Mötets öppnande

1.

Ordförande förklarar mötet för öppnat. Kontroll av närvaro. Marina Persson utses
att
kl

tillsammans

med ordförande justera

rum den 4juni

15:30.

2.

Föregäende protokoll

Genomgäng av föregäende
tillagningskök och

om

protokoll. En fräga ställdes gällande Knutens

det fanns en separat tillagningsdel för specialkost.

Svar frän kökschef Christian Björk: Ja
dagligen olika typer av kost

kockar

och

som

BIP.

tillagar

till

maten. Vi

bl.a.

vi tillagar

förskolan

tillagar

i

specialkost pä Knuten,

Hallsberg och

vi

vi

hanterar

har utbildade

endast specialkost efter beställning av SAP

För att fä specialkost krävs att

och verksamhet varpä köket sedan fär

3.

protokollet. Justering äger

man anmäler detta
in

till

berörd förvaltning

en beställning.

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

Hemsida

E—post

www.hallsberg.se

socialforvaltning@ hallsberg.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

694 80 Hallsberg

Västra Storgatan 6—8

0582—68 50 00

0582-68 50 62

Hallsbergs

kommun

Organisationsnr

212000-1926

4.

Datum

Sida

2021-05-27
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Inbjudan av Tobias Fornbrandt

Tobias arbetar

som

kommunen. Tobias

fritidschefi

berättar

om vad som

Iigger

under hans ansvarsomräde. Alléhallen är deras största verksamhet.
Frägor frän Astma- och Allergiförbundet:

Hur ser man pä

ett parfymfritt

Svar: Tobias kollar

upp

om

bad? Kan man sätta upp skyltar

upp där man ombeds

sä att skyltar sätts

parfymfritt?

att inte

använda

parfymerade produkter.
Bastuaktiviteter där
Svar: Tobias ser

man använder doftande

kan

man

förvarna

om

sädant?

Astma och allergiförbundet kontaktas innan sädana

att

till

oljor,

genomförs.

aktiviteter

Frägor frän FUB:

Hur kommer ombyggnationen päverka funktionshindrade?
Svar: Det är

projektet.

i

huvudsak kommunens fastighetsavdelning som äger och har

De har

haft

möten med en representantgrupp och arbetat fram

förslag. Fritidsenheten har
fätt

ett ganska sent

i

Iämna synpunkter. Ambitionen är

Fritidsgärdar för funktionshindrade
att

komma med

till

det bättre.

— vilka möjligheter finns det für den gruppen

pä fritidsgärdarnas aktiviteter?

Svar: Innen

pandemin bjöds

pandemin.

Man kommer att se till

Fritidsenheten

päverkas

ett

om förslaget och

skede informerats

att det ska

drivit

in

till

t

ex Kuben. Ambitionen är att ta upp det efter
att

FUB

kammer att sammankalla

allergiförbundet samt

Badplats Bäcksjön

i

FUB

fär information när detta sker.

till

ett

möte med Astma och

för att fortsätta diskussion.

Östansjö. KS har beslutat att avsätta medel

till

att

tillgänglighetsanpassa badet och renovera omklädningsbyggnaden. En anpassad

badramp kammer

att läggas ut.

badsäsong. En väg

kommer att

kommer att
5.

|

i

planeras att vara pä plats

anläggas fram

till

till

detta ärs

rampen. En handikapptoalett

omklädningsbyggnaden.

lnkomna frägor

Inga övriga

6.

installeras

Rampen

inkomna

frägor.

Nuläge Covid—19

dagsläget ﬁnns ingen smitta inom verksamheten för funktionhinder. Vaccination

av brukarna är snart

7.

klar.

Samarbete Knuten och daglig verksamhet

Päbörjat diskussion/dialog runt att utveckla daglig verksamhet och samarbeta

med

Knuten. Exakt hur det

kammer att

se ut är

ännu

inte klart.

De som
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till

i

samband med ombyggnationen av

tillagningskök.

Information frän verksamheten för funktionshinder (VFF)

Fortfarande
I

Side

tidigare drev caféet har valt att sluta

köket frän mottagningskök

8.

Datum

2021-05-27

mänga

är har det varit

lite

restriktioner pä grund av

pandemin.

svärare att rekrytera semestervikarier,

men man

har lyckats

att tillsätta alla tjänster.

9.

Information frän politiken

Det är budgettider och diskussioner pägär runt det. lnom vär nämnd pratar

mycket

om

att prioritera

som

det

rör LSS. Delade turer är ocksä

agendan, en komplex fräga som är längt

Nämnden
som

pratar ocksä

om

arbetar tillsammans

ifrän färdigdiskuterad.

organisationen,

som en

man

en fräga pä

man

se en flexibel organisation

vill

helhet.

Presidiet (ordf, 1:e vice ordf, och 2:e vice ordf.) gär

en utbildning Nära värd, som
i

är en nationell satsning.

Nämnden

ser oroat pä

den ökande arbetslösheten och

Inflyttning pä det nya värd-

följer utvecklingen.

och omsorgboendet Blomsterängen sker nästa är och

planering pägär för det.

10. Information frän respektive förening
Reumatikerförbundet: har

första

sitt

möte sedan pandemin började den

Hoppas pä

att börja

Astma och

allergiförbundet: planerar en träff

i

1 juni.

besöka badet efter sommaren.

den 13

juni,

ska

till

hembygdsgärden

Viby.

FUB: har

fätt ställa in

dem med mindre

Hera aktiviteter pä grund av pandemin.

aktiviteter

i

respektive

Kemmer att

ersätta

kommun.

11. Övrigt
Finns tankar

om kommande

budget, kontakta gärna politiken

med synpunkter och

frägor.

Synskadades riksförbund,

med

i

kalielsen.

och kammer hanteras som sädan.
Nästa möte är den 23 september.

Det är en kommunövergripande fräga
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Underskrift
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Underskrift
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Namnförtydligande

Veronica

Wallgrenw

Namnförtydligande

Marina Persson

