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§ 7 - Föregående protokoll
Föregående protokoll, 2021-06-08, §§ 7-11 lades till handlingarna.
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§ 8 - Information från verksamheten
-Socialchef Maria Persson ger en nulägesrapport kring smittläget gällande covid19.
-Information om beslut kring de ansökta föreningsbidragen. En ny
ansökningsblankett håller på att tas fram inför nästa år och man kikar även över
riktlinjerna.
-Carina Wiberg berättar om välfärdsteknik. Det är en digital teknik som bidrar till
ökad livskvalitet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning där
målet är att de ska kunna leva aktiva, trygga och självständiga liv så länge som
möjligt.
Några exempel på välfärdsteknik som på olika sätt kan förbättra livskvaliteten för
äldre personer och personer med funktionsnedsättning är till exempel
robotdammsugare, digitalt trygghetslarm, nattillsyn via kamera, Evondos
läkemedelsrobot, samt GPS-larm.
Välfärdsteknik kan man få genom bistånd, förskrivning som hjälpmedel eller
genom att köpa dem själv ute på marknaden.
Vid dagens sammanträde får ledamöter samt ersättare i
funktionshinderföreningarna i uppdrag att till nästa sammanträde i november
fundera på vilken välfärdsteknik som är viktigt för just dem.
-Maria Persson berättar att dagverksamheten på Skogvaktaren nu åter öppnat.
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§ 9 - Nära vård
Maria Persson, Isa Nyberg och Kim Henriksson går igenom förra
pensionärsrådets reflektioner kring Nära vård. Även information om processen för
målbilden gällande Nära vård 2021 där bland annat workshops, intervjuer och
kartläggning ingår.
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Dnr KS/2021:4

§ 10 - Frågor från funktionshindegruppen
Funktionshindergruppen hade inför dagens sammanträde lämnat in tre frågor där
samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm svarade på de två sista och återkommer
med svar på den första vid nästa sammanträde:
-

Fråga: Gångvägen från Handelsbanken och över Vinkelbron är i dåligt
skick och behöver åtgärdas.
Svar: Frågan återkopplas vid nästa sammanträde och enheten ser då
över hela sträckan från Handelsbanken/trottoaren längst med
Dalavägen, via Vinkelbron och upp till kyrkan.

-

Fråga: En parkeringsruta vid Handelsbanken är felaktig, det utrymmet
är till för kundvagnar, rollatorer och rullstolar och borde
streckmarkeras.
Svar: Parkeringsytan tillhör fastighetsägaren och det är
fastighetsägaren som ansvarar för att de parkeringar som tillhandahålls
uppfyller de krav som finns.
Fastighetsägare enligt MyCarta:
V Real Estate Livs Hagfors 6 AB (559102-8831)
℅ Real Value Management Nordic AB
Mäster Samuelsgatan 3
111 44 Stockholm

-

Fråga: Funktionshindergruppen önskar en visning av badhuset, sett ur
en funktionshindrads synvinkel, innan byggnationen står klar.
Svar: Dessvärre kan inte studiebesök genomföras då det pågår
plattsättning i lokalen. Tillgänglighetsfrågorna har beaktats på flera sätt
i ombyggnationen. I den tidigare processen hölls samråd och
platsbesök med representanter från LSS-verksamheten och man ringade
då in vissa väsentliga anpassningar som till exempel stråk, dörrmått,
ytor för dusch och omklädning samt viss utrustning som behöver finnas
som hjälpmedel. Under byggprojektets gång har projektgruppen
tillsammans med sakkunniga inom bygg uppmärksammat att
anpassningar behövts göras mot det tidigare förslaget för att det ska
vara godkänt. Bland annat har stråkytor gjorts om så att man inte ska
behöva passera genom omklädningsrummen för att nå till badet och
vissa dörrmått har anpassats.
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§ 11 - Övriga frågor
Inga övriga frågor vid dagens sammanträde.
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