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Besök: LSS Daglig verksamhet
Både Stig Becker och Eva Henrikssen (L) meddelade under mötets gång att deras länk
inte fungerade till mötet och kunde därmed inte närvara.
1. LSS daglig verksamhet
Information från verksamhetschefen för socialförvaltningens verksamhetsområde
Funktionsnedsättning Birgitta Ljungström som gästar tillsammans med enhetschef Maya
Gabro och biträdande enhetschef Anna Sjöberg.
Teamet informerade om vilka konsekvenser Coronapandemin haft för LSS. Delar har
stängts, andra har justerats. Under senvåren och sommaren har en hel del verksamhet
kunnat bedrivas utomhus, men nu mot vintern kommer nya utmaningar.
2. Badhus
Helena Buthén Langlet, Ordförande i Kultur och Fritidsnämnden, redogjorde för processen
med badhuset. I rådet så ville vi särskilt uppmärksamma:
- Flexibla omklädningsrum. Frågan var om storlek och funktion. Helena ska återkomma.
Kanske ha lite olika funktion i olika rum för att möta vissa specifika behov.
- Bastu. Kommer att finnas en i herr och en i dam omklädningen. En ångbastu kommer
att finnas i det allmänna utrymmet.
- Ta sig i och ur bassängerna - ska finnas en fast hiss och en portabel. Bör finnas en
trappa ner i någon bassäng.
- Vill betona att man ska titta på färgkombinationer för de med nedsatt syn.
- Diskuterades att ha en ”väg” med specifik anti-halkunderlag.
3. Hjälpmedel
Landstinget har beslutat om nya riktlinjer för hjälpmedel. Vi ser potentiella problem för
kommunen och kommunens invånare, både ur en ekonomisk och hälsomässig aspekt.
Ordförande skriver ett brev till kommunstyrelsen avseende eventuellt kommande problem.
4. Färdtjänsten
Vi har just nu ingen mer information men inbjuder Färdtjänstnämndens ordförande, Fredrik
Wallén (KD), att komma till nästkommande möte och berätta om deras perspektiv och
statistik.

5. Information från föreningarna
Parkinsonförbundet har haft en del interna diskussioner om nedläggning eller inte. Just nu
är det ganska osäkert vad som kommer att bli av det.
Kent Revedal (Neuro) lyfter frågan om politikernärvaro i råd. Det känns som ett
demokratiproblem om ett parti sitter i ett råd men i princip aldrig dyker upp. Ordförande tar
frågan vidare.
6. Information från nämnderna
Inget nytt.
Sekreterare

Justeras

Kent Revedal

Mikaela Jönsson, Ordförande

