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Plats och tid:

Microsoft Teams måndag 30 november 13:00

Närvarande:

Kerstin Tillemar Funktionsrätt
Karin Eriksson Funktionsrätt
Anders Noreliusson Attention
Bo Normand Hjärt- och lung
Camilla Andresen Reumatiker
Elvy Wallin Schizofreni
Ulf Nilsson SRF
Karin Hansson C
Birgitta Medin M
Alf Norberg V

Övriga deltagare:

Marie Palmgren

Utses att justera:

Bo Normand

Justeringens plats
och tid:

Guldsmeden plan 4

Underskrifter:

Paragrafer:

Sekreterare:

Stina Almberg

Ordförande:

Jonas Holm

Justerande:

Bo Normand
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Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.
Anslagstid, från och med 2020-12-15 till och med 2020-04-22

Förvaringsplats för protokollet

Tillgänglighetsstrategens kontor
Underskrift

Stina Almberg
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§8

Upprop och val av justeringsförrättare

Sammanfattning
Bo Normand föreslogs som justeringsförrättare
Beslutsgång
Rådet valde Bo Normand till justeringsförrättare
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§9

Genomgång av föregående protokoll och anmälan
av övriga frågor

Protokoll från föregående sammanträde lades till handlingarna.
Övrig fråga – IOP-avtal Funktionsrätt Hudiksvall-Nordanstig

Justerandes
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Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 10 Godkännande av dagordning
Punkt information från Social och omsorgsförvaltningen flyttades till första
informationspunkt.
Dagordningen godkändes med ändring
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Delges:
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§ 11 Information från Social- och omsorgsförvaltningen
Information från Marie Palmgren.
Genomlysning försenad p.g.a. Covid19, kommer att vara slutförd efter årsskiftet.
En gruppbostad stod klar under 2020 och ytterligare en är snart klar. Marie önskar att
funktionshindersrörelsen ska vara involverade när nya gruppbostäder beställs, men
dessa två var redan beställda innan förvaltningschefen tillträdde vilket är anl. Nästa
gång det är aktuellt vill förvaltningschef att funktionshindersrörelsen är involverade
från början.
Förvaltningen har påverkats mycket av situationen med Covid-19. Dagliga
verksamheter stängde t.ex. under våren. I oktober öppnades de igen, men nu har man
varit tvungen att stänga igen. Enstaka verksamheter hålls ännu öppna. Framför allt är
det utegrupper som är igång. Personal från daglig verksamhet har jobbat på bostäderna
under dagtid för att stärka upp och skapa sysselsättning under våren och sommaren
för de som är hemma. Under sommaren hade man även många uteaktiviteter.
Deltagare i daglig verksamhet har ofta flera olika sjukdomar som ger risker i samband
med Covid19. Därför är det inte lämpligt att åka taxi och vistas i grupper för dem.
Det är för stor risk.
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§ 12 Vilka är krisledningsstaben och vad gör de?
Jonas Holm berättade om kommunens arbetssätt i stabsläge.
Kommunen har olika nivåer för krisläge. Just nu är vi stabsläge och ett rum är
avsatt för krisledningsmöten. Kommunchefen leder möten med
krisledningsstaben. I krisledningsstaben ingår många olika representanter från
alla förvaltningar och möten hålls 1-2 ggr dagligen i dagsläget vid sammanträdet.
Alla deltar dock inte vid varje möte utan de som man bedömer behövs bjuds in.
Varje torsdag samlas man också och får en sammanfattning av veckan som gått.
Vid tiden för rådets sammanträde var bedömningen att stabsläge räcker, men
vid behov kan man även kalla in krisledningsnämnden. Det görs om man
bedömer att det krävs snabbare beslutsvägar eftersom krisledningsnämnden då
tar över ansvaret från samtliga nämnder i kommunorganisationen.
Torsdag 26 november såg läget ut så här:
Ökningstakten för smittan är hög och särskilt hög i Delsbo. Läget är väldigt
ansträngt i kommunens verksamheter i Delsbo. Många är sjukskrivna t.ex.
lärarna där är 18 % sjukskrivna Delsbo och 31% av lärarna i Friggesund 40
personer är sjukskrivna på Månsbacken och 32 personer av de boende
konstaterades sjuka i Covid. Flera av dem har tyvärr avlidit.
Vi har ett centrallager med skyddsutrustning och annat material som räcker i 3
månader vid värsta scenariot. Vi har fått 308 smittade sista månaden och 800
smittade för hela året varav hälften är i Delsbo.
Arbetsmarknaden är påverkad och unga och långtidsarbetslösa är särskilt utsatta.
Det har lett till fler inskrivna på försörjningsstöd.
I skolan är allt internationellt utbyte stoppat fram t.o.m. sista mars 2021.
Rekryteringen samordnar all ersättningsbemanning. Inga fysiska möten ska
hållas av kommunens medarbetare, möten hålls i första hand pådistans. Om
man behöver träffas fysiskt ska högst 2 personer delta samtidigt i
kommunhuset. Distansarbete är infört för kommunal personal där det är
möjligt och inte påverkar verksamheten negativt. Om distansarbete är möjligt
beslutas i samråd med närmaste chef.
Kommunens gym-anläggningar är stängda tills vidare.
Inga besökare får komma in på mobilt bibliotek. Simhallarna är stängda liksom
Mulle Meck. Några av fritidsgårdarna stängde och andra begränsade sina
verksamheter. Omklädningsrum är stängda. Idrottshallar och gymnastikhallar
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

8 (13)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-10

stängs. Öppna träffpunkter är stängda t.o.m. 13 december då ny ställning ska tas
till om de kan öppnas.
Det finns en kraftig rekommendation att undvika besök på äldreboendne, även
säkra besök avråds. Vid livets slutskede tillåts besök när hygienrutiner följs.
Bromangymnasiet har 50% distansundervisning till 13 december.
Förskolan har många tomma platser barn hemma p.g.a. Covid. Enligt reglerna
förloras platsen när barnet varit hemma en viss tid, detta har tillfälligt upphävts
eftersom en del barn hålls hemma p.g.a. rädsla för smitta vilket man inte vill ska
få negativ påverkan för barnen och deras föräldrar.
Förstärkt skyddsklädsel har införts i flera verksamheter där man möter personer
med stor risk. De dagliga verksamheterna som är öppna gör anpassningar för
att minska risk för smittspridning.
I Delsbo har man bett alla att ha sina barn hemma om det är möjligt eftersom
det är mycket svårt att bemanna alla förskoleavdelningar. Exempelvis hade en
förskola i Hudiksvall samtlig personal sjukskrivna under måndagsmorgonen.
En utredning ska göras om vad som hände på Månsbacken. Det kommer en
konsult som gör utredningen för att få extern blick. Provtagning görs för samtlig
personal i Delsbo var femte dag.
EU-migranter är ett bekymmer och bor ofta nära varandra i bilar. Kommunen
kan inte göra mycket, kyrka och ideella organisationer stöttar med det de kan
t.ex. filtar och mat.
Vaccinationer utförs i Iggesund idag, men man behöver ordna så att
vaccinationer kan ske i Hudiksvall och Delsbo också. Förhoppningsvis ska det
vara redo den här veckan.
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§ 13 Utredning Genomlysning av individuella beslut på
grupp- och servicebostäder
Stina Almberg informerade om att utredningen är försenad, men snart slutförd. Mer
information kommer efter årsskiftet, förmodligen i slutet av januari. Deluppdrag 2 och
3 är klara. Konsulten Ensolution arbetar just nu med deluppdrag 1 som genomförs i
flera delar. Brukarbedömningar med ett verktyg baserat på IBIC är genomförd och
granskning av beslut för brukare som i brukarbedömning hamnat i lägstanivå i
behovsbedömningen pågår.
Runt hälften av gruppbostäderna och servicebostäderna har en blandning av LSS- och
SoL-beslut om bostad. Det är också vanligt att personer med olika huvudsakliga
diagnoser bor i samma bostad, särskilt i servicebostad.
I Hudiksvalls kommun har man använt sig av vad man kallar satellitlägenheter där
brukaren kopplas till en gruppbostad och får stöd därifrån. Satellitlägenheter är så
vanliga att de kan anses vara satta i system, men det finns ingen laglig grund för
satellitlägenheter.
Det finns redan idag ett stort behov av boende för äldre inom funktionsnedsättning.
Inom de närmaste tio åren kommer ytterligare 16 personer att uppnå pensionsålder.
Det kommer sannolikt att innebära att behovet fortsätter att öka
Det är en stor variation mellan antal dagar och hur många timmar varje brukare har i
daglig verksamhet eller sysselsättning per vecka. En naturlig följd av att detta anpassas
efter individens förmåga och möjligheter.
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§ 14 Övrig information
Föreningsbidragen – beslut om nya föreningsbidrag togs i maj 2020 och de nya
reglerna börjar gälla den 1 januari. I samband med det införs även en e-tjänst för
ansökan av föreningsbidrag. Grundbidrag och lokalt aktivitetsstöd finns kvar men
ersättningen för lokalt aktivitetsstöd sänks till 32 kr per aktivitet för att ligga på samma
nivå som lokalt aktivitetsstöd för andra föreningar i kommunen. Detta kompenseras i
viss mån av att grundbidraget blir högre för de flesta av föreningarna. Ett nytt bidrag
införs i form av ett projektstöd som kan sökas av föreningar som vill prova aktiviteter
som riktar sig till brukare i kommunens verksamheter. Projektstöd kan betalas ut om
medel finns kvar i budget efter att grundstöd och lokalt aktivitetsstöd betalats ut.
Ansökningarna kommer att bedömas av berörda verksamheter i samverkan med
ansvarig för föreningsbidragen.
Inventering i samverkan med Visit Glada Hudik – Under sommaren genomfördes ett
inventeringsprojekt i samverkan med Visit Glada Hudik. Visit Glada Hudik vill
förbättra tillgängligheten vid besöksmål och vandringsleder i naturen runt om i
kommunen. Tillgänglighetsinventerarna kom tillfälligt in under tre veckor och
handledde även två sommarjobbande ungdomar som deltog i inventeringarna. De
inventerade utsiktspunkter, vandringsleder och fiskeplatser. En sammanställning av
inventeringarna har lämnats över till Visit Glada Hudik. Det finns planer på att
använda materialet för att driva ett arbete med tillgängliga besöksmål i en paketlösning,
men detta ligger på is just nu p.g.a. pandemin. Visit Glada Hudik kommer dock att
ansöka om medel för att förbättra skyltning till och vid besöksmål.
Demokratiskola – På initiativ av bibliotekschefen Johan Anderung kommer en
demokratiskola att genomföras i samverkan med LärVux på CUL. Den kommer att
genomföras med en grupp elever som valt att läsa en samhällskurs. Biblioteket håller i
en del som handlar om bibliotekets roll i en demokrati och hur man kan påverka vad
som finns på biblioteket, Jenny Alvolin social hållbarhets strateg kommer att prata om
vad kommunen är för något, vilka som bestämmer vad och hur man kan påverka
kommunen, tillgänglighetsstrategen och Funktionsrätt kommer att samarbeta och
prata om mänskliga rättigheter och hur det går att arbeta för förändring i föreningar.
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§ 15 Sammanträdesdatum 2021
Måndag 1 mars 2021 A-salen
Måndag 10 maj 2021 A-salen
Måndag 13 september 2021 A-salen
Måndag 29 november 2021 Funktionsrätt Hudiksvall-Nordanstigs lokal
Om det krävs p.g.a. pandemin så kan vi behöva genomföra sammanträden digitalt. Ni
får information om det är aktuellt att genomföra möte digitalt senast i samband med
kallelsen.
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§ 16 Övriga frågor
Funktionsrätt IOP – Funktionsrätt Hudiksvall-Nordanstig har nu ett IOP-avtal med
kommunen. Det innebär att Funktionsrätt i fortsättningen kommer att hyra lokalen
direkt av Hudiksvallsbostäder från och med 1 januari 2021 och att det i den årliga
summan som ges i stöd av Hudiksvalls kommun ingår även ett verksamhetsstöd.
Stödet betalas ut när redovisning av verksamheten lämnats in och man kommer därför
inte behöva ansöka om bidrag från år till år. Avtalet löper under 3 år.
I samband med att hyresavtalet överförs till Funktionsrätt så kommer lokalen att vara
helt stängd för renovering under december och januari. Hela lokalen kommer att målas
om och det kommer att läggas in nya mattor i kök, lokalen direkt innanför entrén och
kanslistens kontor.
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