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§ 1 Föregående protokoll
Föregående protokoll, 2019-11-26, §§ 17-20, lades till handlingarna.
_____
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§ 2 Information från verksamheten
-Socialchef Maria Persson uppmanar de som är i riskgrupp att gå och vaccinera
sig för säsongsinfluensan, det förhindrar inte att man insjuknar i covid-19 men
kanske minskar det extra belastning på både individen och sjukvården.
-Information kring covid-19. Från den 24/11 föreslår regeringen om förbud att
hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta
deltagare. Man ska undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de man
bor tillsammans med, avrådan att delta i fester eller liknande sociala umgängen,
undvika aktiviteter där det är svårt att hålla fysiskt avstånd till andra. Man ska
avstå från att vistas i inomhusmiljöer såsom butiker, bibliotek, badhus osv.
Nödvändiga besök till livsmedelsbutik samt apotek kan göras.
-Socialchefen informerar även kring budgeten. För perioden januari till september
redovisas ett underskott om -7 888 tkr i förhållande till beslutad budget för
avdelningen.
Vid individ- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning för januari till och med
september prognostiseras ett underskott om 11,9 mkr mot budget. Inklusive 6,0
mkr från integrationsavsättningen. Allt i övrigt lika, vid årsskiftet 2020-2021,
kommer hela kommunens verksamhetspott att åtgå till verksamheten vilket
innebär ett totalt underskott för individ- och omsorgsavdelningen om 4,4 mkr.
Den negativa prognosen för IoO består till största delen av kostnader för:
 Hemtjänst,
 Placeringar barn och unga,
 Integrationsverksamhet avseende ensamkommande barn,
 LSS boende
 SÄBO/korttids
Utöver dessa insatser ser vi fortsatt kostnader för bemanningspersonal inom IFO
samt överkostnader för sjuksköterskor.
-Sammanträdesdagar för Råd för funktionshinderfrågor 2021:
2021-03-16
2021-06-08
2021-09-14
2021-11-16
Kl. 15:00-17:00. Kallelse skickas ut två veckor innan mötet.
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Dnr KS 2020/4

§ 3 Frågor från funktionshindergruppen
Funktionshindergruppen har lämnat in frågor och synpunkter inför dagens
sammanträde:
”En översyn av de trappor som finns inom Hagfors kommun ska göras på följande
platser:
-

Trappan från Storgatan till Gjutarevägen

-

De trappor som finns i Blinkenbergsparken

-

Trappan upp från församlingshemmet till bron Bågen
Ett alternativ är att ta bort vissa trappor.
Funktionshindergruppen önskar räcken på båda sidor i trapporna, alternativt
mitt i trappan samt att trappstegen är markerade för de synsvaga och att
trappstegen är raka/plana.”

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm svarar på dagens frågor:
Svar: Vad gäller trapporna i de aktuella områdena så är vissa åtgärder redan gjorda
på en del av dem, andra är tyvärr inte prioriterade i dagsläget. Vid flera av trapporna
kan man ta sig fram via andra vägar men sträckan blir längre.
”Vad hände med de synpunkter vi hade från råd för funktionshinderfrågor gällande
det nya torget i Hagfors vid slutbesiktningen?”
Svar: Trappstegen är grå och plattorna röda på nya torget, bedömningen är att
kontrasterna uppfyller de krav som finns på kontraster. Belysningen är dimmad.
”En översyn av övergångsställen inom Hagfors kommun gällande kanter, bättre
belysning och målning för bland annat synsvaga ska göras”
Svar: Vi försöker göra åtgärder löpande vartefter vi är på plats i andra ärenden eller
får in synpunkter om brister och tar därför tacksamt emot synpunkter och
felanmälningar via vårt felhanteringssystem om man upptäcker
förbättringsmöjligheter eller brister.
”Hur går renoveringen av badhuset?”
Svar: Renoveringsarbetet är påbörjat och under förutsättning att inga komplikationer
uppstår är planen att åter kunna öppna badhuset inför höstterminen 2021.
”Hur går byggnationen av seniorboendet?”
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Svar: Byggnationen är påbörjad med markarbeten och planerad inflyttning är i april
2022.
”Vems är ansvaret vad gäller lövborttagning på trottoarer?”
Svar: Det är alltid den närmast angränsade fastighetsägaren som bär ansvaret.
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§ 4 Övriga frågor
Anita Fridberg har en fundering kring bolaget Tunstall som levererar
trygghetslarm där det varit allvarliga brister under hösten. Socialchefen
informerar att Hagfors kommun använder trygghetslarm via Tunstall men inga
allvarliga händelser är rapporterade.
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