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Tid torsdag 17 februari 2022, kl. 13.15-15.30 

Plats Stora konferensen i Föreningarnas Hus samt via Teams 

Närvarande: Maritha Meethz, Liz Wennberg, Christer Rönnlund, Birgitta Alstergren, Jan 

Bramberg, Anna Kallin – Stora konferensen. Alexandra Kumppani, Thomas Tillberg, 

Peder Lundqvist, Samuel Ek, Margareta Lindblom – via Teams. Tjänstepersoner: Viktor 

Wäppling, Lisbet Wiklund – via Teams. 

Sekreterare: Liz Wennberg 

 

Punkt Ärende 

 

1 Mötet öppnades 

2 Närvaron fastställdes 

3 Val av justerare                                                                                                                          

Ingrid Renberg valdes till justerare. 

4                      Dagordningen godkändes 

5 Återkoppling stadsparken                                                                        

Viktor Wäppling lämnade ordet fritt för synpunkter kring det färdiga 

resultatet av stadsparken.  

Alla har inte hunnit göra ett besök i den än men den upplevs som 

inbjudande med all belysning och fint med den upplysta scenen. 

 

Följande punkter togs upp av rådets ledamöter: 

• Valet av gruset i gångbanorna upplevs som löst vilket kan försvåra 

framkomligheten. Viktor tror det ska ”sätta sig” med tiden och på så sätt 

bli stabilare att ta sig fram på. 

• Fråga om parkeringsplatser i anslutning till parken. Idag finns det på 

Kyrkogatan och på Rådhustorget. De är något färre efter ombyggnaden.  

Man planerar för längsgående parkeringar på Kyrkogatan framöver. 

 

6 Socialförvaltningen har ordet 

Lisbet Wiklund informerar om arbetet kring Blixten (Funkiscaféet i 

dragningen). Man kommer hålla till i det som varit hälsorummet i Fyren på 

Lulsundsgatan 42. Verksamheten kommer att rymma Blixten och en daglig 

verksamhet. Man räknar vara klar för att öppna till sommaren.  

Lisbet visar bildspel om hur ärendegången kring tilldelning av 

boendeplatser går till. Under kvartal 4 fanns 28 ej verkställda beslut och i 

dag är det uppe i 34. En del har stått upp till 5 år i kö.                                 
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Man behöver kvalitetssäkra beslutsgången och se över 

bostadsförsörjningsplanen om man behöver bygga mer utöver de 20 nya 

boendeplatserna som planeras till 2025.  

Information lämnas om Bryggan som är en ny personcentrerad 

dagligverksamhet med hälsofrämjande inriktning. Den är inte är 

prestations- eller aktivitetsbaserad utan syftet är att hitta en meningsfull 

sysselsättning till de som vill vara kvar inom LSS eller i SoL men som idag 

inte deltar i någon aktivitet. 

7 Ledamöter har ordet                                                                                               

Följande delar togs upp av rådets ledamöter: 

• Bokbussarna kommer få ett nytt uppdrag. Önskemål om att bjuda in 

Kultur- och fritidsförvaltningen för information om hur det påverkar 

äldre och personer med funktionsnedsättningar som är bosatta i 

byarna. 

• Hissen som finns vid lilla ingången på Storgatan 13 är svår att komma 

upp på. Utrymmet är litet och på grund av hur den är placerad krävs 

det oftast att man har hjälp av någon för att ta sig in och ut ur lokalen. 

Önskemål om att man ser över vad man skulle kunna göra för att få en 

tillgänglig in- och utgång. 

• På tidigare möten har man haft önskemål om att bjuda in RKM 

(Regionala kollektivtrafikmyndigheten). Förslag kommer att bjuda in 

några förtroendevalda ledamöter från direktionen på RKM om det är 

svårt att få några tjänstepersoner att komma. 

 

8 Nytt datum – majmötet flyttas                                                                            

Nästa möte flyttas till 2 juni kl.13.15. Plats: Storgatan 13. 

9 Övriga frågor     

 Inget övrigt togs upp. 

10 Mötet avslutades. 

            

Ordförande                  Justerare     

   

 _________________________              _________________________  

  Maritha Meethz                                                           Ingrid Renberg 
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Tid torsdag 17 februari 2022, kl. 13.15-15.30 


Plats Stora konferensen i Föreningarnas Hus samt via Teams 


Närvarande: Maritha Meethz, Liz Wennberg, Christer Rönnlund, Birgitta Alstergren, Jan 


Bramberg, Anna Kallin – Stora konferensen. Alexandra Kumppani, Thomas Tillberg, 


Peder Lundqvist, Samuel Ek, Margareta Lindblom – via Teams. Tjänstepersoner: Viktor 


Wäppling, Lisbet Wiklund – via Teams. 


Sekreterare: Liz Wennberg 


 


Punkt Ärende 


 


1 Mötet öppnades 


2 Närvaron fastställdes 


3 Val av justerare                                                                                                                          


Ingrid Renberg valdes till justerare. 


4                      Dagordningen godkändes 


5 Återkoppling stadsparken                                                                        


Viktor Wäppling lämnade ordet fritt för synpunkter kring det färdiga 


resultatet av stadsparken.  


Alla har inte hunnit göra ett besök i den än men den upplevs som 


inbjudande med all belysning och fint med den upplysta scenen. 


 


Följande punkter togs upp av rådets ledamöter: 


• Valet av gruset i gångbanorna upplevs som löst vilket kan försvåra 


framkomligheten. Viktor tror det ska ”sätta sig” med tiden och på så sätt 


bli stabilare att ta sig fram på. 


• Fråga om parkeringsplatser i anslutning till parken. Idag finns det på 


Kyrkogatan och på Rådhustorget. De är något färre efter ombyggnaden.  


Man planerar för längsgående parkeringar på Kyrkogatan framöver. 


 


6 Socialförvaltningen har ordet 


Lisbet Wiklund informerar om arbetet kring Blixten (Funkiscaféet i 


dragningen). Man kommer hålla till i det som varit hälsorummet i Fyren på 


Lulsundsgatan 42. Verksamheten kommer att rymma Blixten och en daglig 


verksamhet. Man räknar vara klar för att öppna till sommaren.  


Lisbet visar bildspel om hur ärendegången kring tilldelning av 


boendeplatser går till. Under kvartal 4 fanns 28 ej verkställda beslut och i 


dag är det uppe i 34. En del har stått upp till 5 år i kö.                                 
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Man behöver kvalitetssäkra beslutsgången och se över 


bostadsförsörjningsplanen om man behöver bygga mer utöver de 20 nya 


boendeplatserna som planeras till 2025.  


Information lämnas om Bryggan som är en ny personcentrerad 


dagligverksamhet med hälsofrämjande inriktning. Den är inte är 


prestations- eller aktivitetsbaserad utan syftet är att hitta en meningsfull 


sysselsättning till de som vill vara kvar inom LSS eller i SoL men som idag 


inte deltar i någon aktivitet. 


7 Ledamöter har ordet                                                                                               


Följande delar togs upp av rådets ledamöter: 


• Bokbussarna kommer få ett nytt uppdrag. Önskemål om att bjuda in 


Kultur- och fritidsförvaltningen för information om hur det påverkar 


äldre och personer med funktionsnedsättningar som är bosatta i 


byarna. 


• Hissen som finns vid lilla ingången på Storgatan 13 är svår att komma 


upp på. Utrymmet är litet och på grund av hur den är placerad krävs 


det oftast att man har hjälp av någon för att ta sig in och ut ur lokalen. 


Önskemål om att man ser över vad man skulle kunna göra för att få en 


tillgänglig in- och utgång. 


• På tidigare möten har man haft önskemål om att bjuda in RKM 


(Regionala kollektivtrafikmyndigheten). Förslag kommer att bjuda in 


några förtroendevalda ledamöter från direktionen på RKM om det är 


svårt att få några tjänstepersoner att komma. 


 


8 Nytt datum – majmötet flyttas                                                                            


Nästa möte flyttas till 2 juni kl.13.15. Plats: Storgatan 13. 


9 Övriga frågor     


 Inget övrigt togs upp. 


10 Mötet avslutades. 


            


Ordförande                  Justerare     


   


 _________________________              _________________________  


  Maritha Meethz                                                           Ingrid Renberg 





