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§18:73

Mötets öppnande och presentationsrunda
Ordföranden hälsar ledamöter och adjungerade välkomna samt förklarar mötet
öppnat. Presentationsrunda.

§18:74

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt förslaget.
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§18:75

Val av justerare
Annika Lindström utses att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

§18:76

Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna

§18:77

Tillgängliga vallokaler
Bill Werngren, enhetschef valnämndens kansli, redogör för antal vallokaler,
valdistrikt och personalomfattning i staden vid årets val. Enligt lag ska alla
vallokaler vara tillgängliga. Valnämndens kansli har fått få klagomål.
Håkan Högberg menar att det inte varit några problem att komma in i
vallokalerna med däremot har skärmar för sittande röstande placerats så att de
medgivit insyn från förbipasserande och därmed har valhemligheten inte
garanterats. Platserna har också varit för smala vilket försvårat för röstande
som behöver assistans.
Monica Gullmajsdotter påtalade brister i placeringen av röstningsbås till
valförrättare i vallokalen vilket inte ledde till någon åtgärd. Monica efterfrågar
en effektivare synpunktshantering.
Ippsepp Meyer rapporterar osäkerhet hos valförrättare kring stödet vid
röstning.
Bill tar tacksamt emot alla tips för att EU-valet om åtta månader ska bli ännu
mer tillgängligt.

§18:78

Delaktighet och inflytande i bostad med särskild service
Lena Hasselgren, SLK/IFO-FH, redogör tillsammans med Maria Tuvegran,
SLK/HR, för den fördjupade lägesanalysen och förslag till möjliga åtgärder
för att öka delaktighet och inflytande för personer som bor i bostad med
särskild service. Ärendet ska samverkas med de fackliga organisationerna och
förväntas kunna behandlas i kommunstyrelsen 7 november.
Utredningen konstaterar bland annat svårigheter att rekrytera medarbetare
med grundutbildning och stödpedagoger. Bristen på nära arbetsledning och
svårigheter att bemanna organisationen effektivt utgör hinder för den
enskildes möjligheter till delaktighet och inflytande. Svårigheterna att
upprätthålla kunskap om metoder, dokumentation, teknik och
kommunikationsstöd får negativa effekter för verksamhetens kvalitet.
Stadsledningskontorets avdelningar IFO/FH och HR lämnar förslag på
möjliga åtgärder för att öka de boendes delaktighet, inflytande och trygghet i
bostad med särskild service mot bakgrund av den tidigare redovisade
lägesrapporten. Ett stadengemensamt arbete behöver drivas från
stadsledningskontoret i samverkan med berörda verksamheter, intresse- och
fackliga organisationer med syfte att effektivisera organisation, bemanning
och kompetens. Arbetet ska leda till förbättrad arbetsmiljö, öka
yrkesområdets attraktionskraft och effektivare användning av de ekonomiska
resurserna.
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En riktad handlingsplan för digitaliseringsåtgärder och införande av
välfärdsteknik för verksamhetsområdet bostad med särskild service behöver
göras. Handlingsplanen bör omfatta aktiviteter, tidplan och kostnader för
digital utveckling och införande av välfärdsteknik med syfte att öka brukarnas
inflytande, delaktighet och självständighet.
Utredningen bedömer vidare att det finns åtgärder som kan vidtas lokalt för
att öka delaktighet och inflytande för dem som bor i bostad med särskild
service.
§18:79

Nya kriterier för föreningsbidrag
Funktionsrätt Gbg:s svar kommer att sändas ut till rådets ledamöter för
ställningstagande om det finns skäl för rådet att lämna ett eget yttrande.

§18:80

Riktlinje starka dofter
Håkan Högberg väckte i arbetsutskottet frågan om behov av riktlinje för
staden rörande starka dofter. Västra Götalandsregionen har en riktlinje som
framhålls som föredöme. Arbetsutskottet får i uppdrag att bereda frågan.

§18:81

Anmälningsärenden
Antecknas protokollet.

§18:82

Övriga frågor
Dennis Bokedal föreslår att rådet verkar för att Jubileumsparken blir en rökfri
anläggning vilket inkluderar restaurangens uteservering. Rådet instämmer.
Arbetsutskottet får i uppdrag att undersöka ansvarsfrågan.

§18:83

Mötets avslutning
Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet

Justeras …/…

…/…

Lena Hasselgren

Ingrid Andreae
ordförande

Annika Lindström
justerare
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