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Tid och plats: Klockan 13.15-16.00 Östra kommunhuset, rum 107

Kommunala rådet för funktionsnedsatta
Ledamöter
Bertil Andersson. Reumatikerförbundet
Alice Back, Afasiföreningen
Jan-Åke Wendel. FUB
Kalle Johnsson.SRF
Gert-Inge Svensson, FUB
Malou Evergren, DHR
Karin Petersson, HjärtLung
Anita Persson, Demensföreningen
Mikael Andreasson, Unga Funkisar

Ovriga närvarande
Emelie Nyberg (M), ordförande
Erika Nilsson. sekreterare
Benny Eklund & Åsa Jansson $ 39
Ida Tervonen $ 40

Justerare: Jan-Åke Wendel

Paragrafer som protokollet omfattar: $$ 35-44

Underskrifter

Sekretera re Erika Nilsson

Ordförande Emelie Nyberg

Justerare Jan-Åke Wendel
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$ 35 Mötets öppnande

$ 36 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns

Information tas till protokollet

$ 37 Val av justerare

Till justerare väljs Jan-Åke Wendel

Informationen tas till protokollet

$ 38 Föregående protokoll

Inga synpunkter finns på föregående protokoll

$ 39 Nya badhuset

Benny Eklund & Åsa Jansson. Tekniska förvaltningen.
Ritningar till nya badhuset presenteras, bifogas till protokollet.
Frågan lyftes om vissa av de synpunkter som framförts tidigare i ritningsgranskning-
en är tillgodosedda t.ex. infart och utfart för färdtjänst. Frågan om infart och utfart för
färdtjänst tas med av ordförande och representanter för tekniska förvaltningen, för att
undersöka huruvida detta beaktats i projektet. Ordförande poängterar att många
aspekter spelar in i u#ormningen och att synpunkterna från rådet inte alltid fullt ut kan
implementeras i projekt.
Frågan lyftes kring hur det kommer se ut med ljusstråk utvändigt och markeringar i
marken. Det är ännu el detaljplanerat i ritningarna. men måste beaktas enligt riktlinjer
och reglerför bygget.

På entröplan kommer det finnas olika omklädningsrum för de olika aktiviteterna. Ett
omklädningsrum för rehab finns som är anpassat för rullstolar eller andra hjälpmedel
Enskilda omklädningsrum med liftsystem samt annan utrustning för att förenkla be-
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Rehabbassäng är utrustad med mer hjälpmedel än de andra bassängerna.
l familjebassängen tar man sig runt i hela bassängen i vattnet så man inte behöver

Frågan lyftes om huruvida det kommer att finnas räcken i familjebassängen och res-
ten av badhuset för att ta sig runt med exempelvis synnedsättning. Räcken och lik-
nande är ännu ej planerat i detalj men kommer att behöva beaktas i planeringen
framöver.
Plan 2 -- hiss eller trappa upp. Frågan lyftes om dörrarna till bastu eller utedelen
kommer att vara breda nog för t.ex. rullatorer och det kommer dem att vara. Belys-
ningen diskuterades. Det kommer inte finnas blinkande lampor däremot kan det bli
färgsättningar på vattnet och då främst i barnpoolen.
Bygglov blev igår (1 91 030) klart och planen är att börja schakta material i december

söket

ga ur

$ 40 Presentation av nya tjänster

Ida Tervonen, barn- och ungdomskoordinator, myndighetsenheten.
Ida jobbar strategiskt med frågor kring barn och unga och kring barnkonventionen.
Hon har varit anställd i ca 4 månader. Ida samverkar med andra förvaltningar och är
ett stöd till handläggarna på myndighetsenheten i berörda frågor. Fokus på barns
rättigheter, hjälper till med att bryta ned barnkonventionen för att lättare förstå, gör
översyner i enskilda ärenden kring barnperspektivet, samt föreläser.

$ 41 Information kund/politikerråd, Skånetrafiken

Ordförande informerar om nyheter från Skånetrafiken. Ett arbete kring koordinering
av färdtjänstbilarna som går till grupp- och servicebostäderna är på gång från Skåne-
trafiken. Man kommer att kontakta grupp- och servicebostäder för att se hur man ska
koordinera färdtjänsten för arbetsresorna till daglig verksamhet. Syftet är att få bättre
samordning och minska antalet bilar som kör på samma sträckor med enstaka per-

Nytt biljettsystem för hela Skånetrafiken kommer - bildspel visas, skickas till protokol-
let och får gärna spridas ut i föreningarna.

soner
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S 42 Mötestider 2020

Rådet fastställer mötestiderna med önskemål att man i samband med mötet i augusti
ville ha ett studiebesök på Föreningarnas hus i Hässleholm.

$ 43 ordförande informerar

Tillgänglighetskonferens i Hässleholm -- Ordförande informerar om en tillgänglig-
hetskonferens i Hässleholm. Länsstyrelsen har tillsammans med Myndigheten för
delaktighet ett metodstöd för kommuner kring strategiskt tillgänglighetsarbete. Intres
sant för kommunen att ta del av metodstödet för att utveckla det strategiska tillgäng-
lighetsarbetet och göra det kommunövergripande. Viktigt att tillgänglighet inte bara
utgår från omsorgsförvaltningen utan är ett kommunövergripande arbete. Rådet
stämmer in i uppfattningen och ordförande går vidare med att se över metodstödet
för kommunens del.

Boendeplan till LSS - Till omsorgsnämnden i november finns ett uppdrag till förvar
ningen med om att utarbeta en boendeplan för LSS. Viktigt för att få bättre planering
över tid för grupp- och servicebostäder.

$ 44 0vriga frågor

Inga övriga frågor


