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Välkommen
Ordförande Sanna Jonsson hälsar alla välkomna till dagens möte.
1 Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkänns.
2 Presentation av rådets deltagare
En presentationsrunda görs av rådets alla deltagare.
3 Formalia
Sanna går igenom arbetsordningen. Sara visar närvarolistan och hur
den fylls i. Vi stämmer också av att kontaktuppgifterna för rådets
ledamöter stämmer samt hur pratar om hur vi önskar att anteckningarna
skrivs, tex om vi vill att det ska synas vem som sagt eller frågat om
vad. Detta kommer vi att fortsätta prata om på mötet i september när vi
förhoppningsvis är fler deltagare på plats.
Ersättningen för mötena sker via Nordea och om man inte har ett konto
i Nordea sedan tidigare behöver man fylla i en löneöverföringsblankett
från Nordea. Kontakta Sara om det finns behov av Nordeas blankett.

4 Upprustning av kommunhusets entré
Marlene Vikström som är kommunhusets fastighetsförvaltare besöker
rådet för att berätta om de upprustningar som planeras i anslutning till
receptionen under detta år. Under 2019 kommer fullmäktigesalen rustas
upp med bland annat nya textilier. Under 2019 kommer även den hiss
som ligger precis bredvid receptionen att bytas ut. Det kommer att bli
en så kallad schakthiss istället för den öppna hiss som finns där nu.
Exempelbilder på hur en tänkt hiss kan utformas bifogas. Marlene
önskar få synpunkter och tips angående den nya hissen och dess
utformning, till exempel om det är bra med en glasdörrar eller inte,
infälld manöverpanel eller inte. Synpunkterna kan mailas till
marlene.vikstrom@sundsvall.se eller så kan man ringa till Marlene på
060-191456.
Senast den 9 april måste Marlene ha fått synpunkterna.
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Under hösten 2019 kommer en dialog att starta om upprustning av
själva ytorna i kommunsreceptionen. Bland annat ska möbleringen i
receptionen ses över. Britt föreslår att samrådsgruppen kontaktar och
bjuder in Marlene till ett möte under hösten 2019.

5 Fika
6 Ledsagning och ledsagarservice
Marina Andersson från Samhall berättar om hur ledsagarservice
fungerar. För att få ledsagning behövs inte något biståndsbeslut från
socialtjänsten utan det är Samhall som tar in och bedömer behovet hos
varje kund som ansöker. De som beviljas ledsagning kan få upp till fyra
timmar per vecka. Ledsagarservicen är kostnadsfri för kunden. För att
beviljas ledsagning behöver kunden kunna ta hand om sig själv, till
exempel klä på sig och hantera pengar, ledsagningen är inte istället för
hemtjänst.
Under 2019 kommer en ny upphandling av ledsagningen att göras.
Kontakta ledsagningen på telefon 060-168201 eller via mail
ledsagning@samhall.se

7 Rapport från Samrådsgruppen
Ingen av mötets deltagare deltog på senaste samrådsmötet.
8 Övrigt
Sara kollar av om någon anmält sig till konferensen i Härnösand den 7
maj.
9 Avslutning
Sanna Jonsson tackar för dagens diskussioner och avslutar därmed
mötet.

