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Kommunala handikapprådet 

2022-09-15 kl 08:00 – 09:45 
Plats Sottern, kommunhuset 

Deltagare Conny Larsson (S), ordförande 
Peter Hörlin (S), vice ordförande 
Jaana Jansson, förvaltningschef 
Anders Wiiand, tf fritidschef 
Inger Hellqvist (C), Region Örebro 
län 
Josefin Bäck, nämndsekreterare 

Astma och allergiförbundet: Siv 
Pettersson 
Neuroförbundet: Anders 
Axelsson 
Reumatikerförbundet: Marina 
Persson, Ann-Britt Persson 
Hörselskadades riksförbund: 
Mikael Jönsson 

1. Mötets öppnande 
Kontroll av närvaro.  
Inger Hellqvist utses att tillsammans med ordförande justera protokollet.  

2. Dagordningen godkänns 
Dagordning godkänd. Inga ändringar.  

3. Genomgång av föregående protokoll 
Inga kvarstående frågor.  

4. Information från förvaltningen 
Verksamheten för funktionshinder (VFF): Det har varit svårt att rekrytera 
semestervikarier. Förvaltningen arbetade med rekrytering ända fram till 
semesterperioden. Sammantaget har man klarat av bemanningen Sommaren har 
varit lugn.  
Äldreomsorg (VoBo och hemtjänst): Bemanningen på vård- och omsorgsboenden 
har fungerat bra under sommaren. Det har varit svårt att tillsätta semestervikarier 
främst inom hemtjänsten, därför anlitades ett bemanningsföretag för att få in 
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undersköterskor.  
Hemtjänsten omorganiserar, implementering kommer ske under hösten. 
Ytterligare organisationsförändring är Enheten för hälsa och förebyggande arbete, 
där bland andra sjuksköterskor och arbetsterapeuter kommer att ingå. 

Politiken har beslutat att förvaltningen ska arbeta för att ta bort delade turer. Ett 
pilotprojekt har genomförts som fallit väl ut.  

Individ- och familjeomsorgen (IFO): Har haft en hög belastning under sommaren, 
med sjuk personal och många ärenden. Inom vuxenenheten var 
arbetsbelastningen gällande missbruksärenden hög under första delen av 
sommaren för att sedan minska.  
Förvaltningen undersöker arbetssätt för att snabbare kunna hjälpa människor ut i 
egen försörjning. Förvaltningen kommer föreslå nämnden att ge i uppdrag att titta 
närmare på en metod som heter Bostad först. Förslaget går upp till nämnden i 
september. Man har arbetat mycket med kvalitetsledningssystemet, där alla IFOS: 
rutiner och riktlinjer setts över. 

Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI): Ami har tagit emot ett antal 
flyktingar från Ukraina. De flesta av dem har nu fått egen bostad.  

240 ungdomar sökte och fick feriearbete genom AMI. Ca 80 av dem haft sitt 
arbete i AMI:S regi. Det har fungerat bra.  

 

Nuläge Covid- 19: ingen större smittspridning bland våra vårdtagare, i dagsläget 
två smittade brukare och två i personalgruppen.   

I delårsrapporten prognostiserar förvaltningen ett nollresultat för 2022. 
Rapporten i sin helhet kommer att finnas att läsa på kommunens hemsida i början 
av oktober. 

Information från Anders Wiiand: Förvaltningen kommer inom kort att starta 
fritidsverksamhet för ungdomar med funktionsvariationer. Alléskolans nationella 
program kommer att vara på Kuben ett par dagar i veckan på elevernas lunchrast. 
Man kommer även att erbjuda lovaktiviteter. Fritidsverksamheten kommer att bli 
större än vad man först räknat med, vilket är roligt.  
Två nya fritidsverksamheter är planerade, en i Hjortkvarn som redan börjat, och 
en på Stocksätterskolan som startar vid årsskiftet. Dessa verksamheter kommer 
att vara öppna för alla ungdomar.  
Allébadets framtid behöver ses över. Bildningsförvaltningen har fått ett uppdrag 
att se över vilka behov som kommer att finnas.  
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5. Information från politiken 
Det nationella valresultatet är nu klart. I kommunen är det ännu inte beslutat 
vilket/vilka partier som kommer att styra. S har under nuvarande mandatperiod 
styrt i minoritet. Diskussioner mellan partier pågår nu för att hitta kommande 
styre. I oktober hålls kommunfullmäktiges konstituerande sammanträde. 
Nämnderna sitter kvar i sin nuvarande form fram till årsskiftet.  
Även inom regionen har mandaten förändrats. I dagsläget är det inte klart hur 
styret där kommer att se ut.  

Social- och arbetsmarknadsnämndens andre vice ordförande har avsagt sig sina 
uppdrag. Ny ledamot till KHR kommer att väljas på nämndens sammanträde 28 
sept.  

Politiken gör fyra verksamhetsbesök per år. Den 14 september besökte några av 
ledamöterna integrationsenheten, ett besök som upplevdes mycket positivt. 
Integrationsenheten arbetar bland annat med att hjälpa barn in i föreningslivet 
och håller kurser i föräldrastöd.  

6. Inkomna frågor:  
1. Ang regler för lån/hyra av kommunens lokaler är det bra att veta vad som 
gäller. Samt också att de är tillgängliga för alla behov exempelvis trappor, luft, 
teleslinga, allergi. En inventering bör göras av tillgång och tillgänglighet av både 
allmänna lokaler och lokaler för oss i föreningarna. 
Svar:  Frågan har varit uppe tidigare i KHR. Se protokoll från 2022-05-19. I 
regelverket för uthyrning av lokaler finns förhållningsregler, där står bland annat 
att starka dofter ej får användas etc. Kontaktuppgifter finns i rutinen. 
Tillgänglighetsfrågor som inte är beskrivna i rutinen kan ställas till 
kontaktpersonen. För hyra av lokaler finns information på hemsidan. 
Skyddsronder görs i alla kommunens lokaler  
Gällande upptäckt av dålig luft i lokaler felanmäls detta till drift- och 
serviceförvaltningen genom formulär på kommunens hemsida. 
Önskemål framställs om att information om alla lokaler samordnas på hemsidan.  
 
2. Vad kan kommunen göra åt läkarfrågan på vårdcentralen? Kommunen är 
skyldig tillhandahålla läkare till äldreboende och gruppboende. Även frågan om 
hörselinstruktör (kan göra hembesök) och hörselombud på boenden (kan göra 
enklare åtgärder) togs upp.  
Svar: Läkare har i dagsläget ronder på våra boenden. I övrigt hör frågan till 
regionen. Kommunen har inga anställda läkare. Från kommunens sida kan vi 
påtala om det upptäcks problem. Hallsbergs vårdcentral kommer att gå över i 
Capios regi. Datum ej fastställt.  
Hörselombudfrågan kommer förvaltningen att se över. Se svar från protokoll 
2022-05-19.  
3. Information om ändrade/flyttade tider för bad måste göras klart och tydligt. 
Reumatikerna har hamnat i kläm där. De bör ha rätt till fasta badtider och vara 
delaktiga i planeringen. 
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Svar: Se svar från mötet 2022-05-19. Frågan anses därmed avslutad, så länge inget 
nytt tillkommer.  

 
Vi diskuterade också om att en revidering av Handikappolitiska programmet 
behöver göras.  
Svar: Förvaltningen är medveten om detta och kommer att se över det.  
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