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Datum

2021-09-23

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Kommunale handikapprädet

2021-09-23

Plats Sottern samt Teams

Deltagare Veronica Wallgren Sydnärkes reumatikerförening:

Peter Hörlin (deltar digitalt) Ann-Britt Persson

Olle lsacsson (deltar digitalt) Astma och allergiföreningen: Siv

Helena Rolandsdotter Blomberg Pettersson (deltar digitalt)

(deltar digitalt) Region Örebro län: Inger

Clary Starck (deltar digitalt) Hellqvist (deltar digitalt)

1. Mötets Öppnande

Ordförande förklarar mötet för öppnat. Kontra" av närvaro.

Siv Pettersson utses att tillsammans med ordförande justera protokollet.1ustering

äger rum tisdagen den 28 september kl. 10:00 pä social- och

arbetsmarknadsförvaltningens kontor.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

3. Genomgäng av föregäende protokoll

Ordförande gär igenom föregäende mötesprotokoll.

4. Kvarstäende frägor frän föregäende möte

Skyltar i den form som önskas av Astma— och allergiföreningen har ännu inte satts

upp. Föreningen tar själva kontakt tas med Anders Wiland, som vikarierar för

Tobias Fornbrandt.
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5. Digital justering

Förvaltningen arbetar för att rädens protokoll ska justeras digitalt. Eftersom

endast tvä av rädets medlemmar är närvarande sä bordläggs frägan till nästa

möte.

6. lnkomna frägor

Astma- och allergiförbundet önskar ta del av planering av byggnationer och annan

planering angelägen für de med allergiska sjukdomar. l nuläget föreslär förbundet

att vid förändringar som t.ex. byggnationer ordnas Iämpliga kontakter sä att en

dialog kan föras. De föreslär även att installera tvättmaskiner med automatisk

tvättmedelsmatning.

Svar: lvarje lägenhet pä Blomsterängen kommer det att finnas en egen

tvättmaskin. Det är personens egen lägenhet, som ska efterlikna ett ordinärt

boende sä mycket som möjligt. Varje person har rätt att bestämma över sin egen

tvätt och tvättmedel.

Förvaltningen arbetar utifrän personcentrerad värd där allergier och

överkänslighet kammer att uppmärksammas pä samma sätt som andra

hälsoaspekter.

7. Brukarenkät

Just nu häller verksamheten för funktionshinder pä att genomföra

brukarenkäterna, som sedan redovisas pä social- och arbetsmarknadsnämnden.

8. Information frän förvaltningen

Habiliteringsersättningen har fortsatt betalats ut även till de som pä grund av

pandemin inte kunnat gä pä deglig verksamhet.

verksamheten för funktionhinder (VFF) har inte haft nägon smitta under sommar

och höst.

Under sommaren har det varit problem runt semestervikarier, mänga slutade

innen och under semesterperioden.

VFF rekryterarjust nu personal till tvä gruppbostäder.

Nu börjar mycket gä tillbaka till det normala efter pandemin, och verksamheterna

tar upp arbete som planerats innen pandemin.

9. Information frän politiken

Nu är dagcentralerna Öppna igen. En kostnad tas ut för hyra av Iokaleri

dagcentralerna.

En boendeplan häller pä att tas fram i syfte att se över kommende behov av

bostäder.

Kommunfullmäktige har sammanträde pä mändag 27 sept.

Förvaltningen prognosticerar en budget i balans.



10. Övriga frägor

Buss nr 10, vad händer med den?

Datum

2021-09-23

Svar: ! dagsläget finns ingen ny information, politikens mäl är att se över

förutsättningar för att ha en buss.

11. Nästa möte

Nästa möte äger rum den 18 november. Om mötet blir digitalt eller fysiskt är ännu

inte beslutat.
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