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Kommunala Rådet för Funktionsnedsatta

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

Kommunala rådet för funktionsnedsatta
Ledamöter
Jan-Åke Wendel. FUB
Kalle Johnsson. SRF
Gert-Inge Svensson, FUB
Karin Petersson, HjärtLung
Anita Persson, Demensföreningen
Mikael Andreasson, Unga Funkisar
Knut Thorstensson, SRF

Ovriga närvarande
Bertil Andersson, Reumatikerförbundet
Lena Evergren, DHR
Malou Evergren, DHR
Mikael Larsson, Unga Funkisar Skåne
Bo Silverbern. KS
Agneta Wandefors Hörström, KS
Emelie Nyberg (M). ordförande
Kristina Lindbåge (S), vice ordförande
Erika Nilsson. sekreterare
Sofie Johansson $ 49
Therese Carlsson & Niklas Lindkvist S 50
Marketa Svitac $ 51
Elisabet Wemmenborn $ 52

Justerare: Jan-Åke Wendel

Paragrafer som protokollet omfattar: $$ 45-54

Underskrifter

Sekretera re Erika Nilsson

Ordförande Emelie Nyberg

Justerare Jan-Åke Wendel
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$ 45 Mötets öppnande

$ 46 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns

Information tas till protokollet

$ 47 Val av justerare

Till justerare väljs Jan-Åke Wendel

Informationen tas till protokollet

$ 48 Föregående protokoll

Knut lyfte att bara ordinarie ledamöter ska stå som närvarande och de andra under
övriga närvarande. Ar önskvärt om protokollet kan komma ut innan referensgruppen
har sitt möte. l övrigt finns inga synpunkter på föregående protokoll.

$ 49 Projekt VIP

Sofie Johansson,stödpedagog.
Presenterar bildspel som bifogas till protokollet

Man har fått statliga medel för att kunna utföra projektet.
Utbildningen är i 12 steg och varje steg varar 2 timmar.
Man undrade hur man anmäler sig till utbildningen och vem som kan söka sig dit. Det
är de som är berörda av funktionsstöd. Information om utbildningen skickas ut till en-
hetschefer, handläggare, daglig verksamhet och gruppbostäder och man hoppas att
det når ut till alla. Det man har svårt att nå ut till är det mobila stödet. Där ska man
försöka bjuda in sig på deras möten för att nå ut med informationen. Det finns även
en broschyr som håller på att uppdateras och blir klar under nästa vecka. Man plane-
rar också att få in information på hemsidan då det inte finns i dagsläget.
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Man undrade hur många har gått sen det startade. Man har haft 7 kurser där det är
max 6 stycken i varje grupp, så ca 25-30 personer har hittills varit med.
Man undrade även hur man hanterar sexuella övergrepp som samtalsämne. Man
hanterar det utifrån att vara ett stöd samt att man hänvisar vidare till andra profess-

Det finns många olika typer av våld, inte bara den fysiska utan även psykiska, eko-
nomiska m.fl. Något deltagarna ofta är arga över sin funknedsättning, att man inte
förstår den och varför man har den. Kan vara en god idö med en utbildning kring

Man påpekade att det är viktigt att man har rätt deltagare med på utbildningen samt
att man har rätt antal handledare med för att kunna hjälpa till. Att man kan anpassa
utbildningen till de deltagare som är med utifrån de svårigheterna man har.

joner

detta

$ 50 Presentation av nya tjänster

Therese Carlsson, anhörigkonsulent.
Niklas Lindkvist, enhetschef förebyggande enheten.
Therese har en ny tjänst sedan 21/1 0 som anhörigkonsulent där hon jobbar med an
hörigstöd för närstående under 65 år. Therese jobbar bland annat med att kartlägga
vad de anhöriga harförbehov.

$ 51 Legitimerad personal, Funktionsstöd

Marketa Svitac, Enhetschef för hälso- och sjukvård. Hon har med sig sina kollegor
Josefina Wahlund - sjukgymnast, Dana Lindh - sjuksköterska och Jenny Svensson
arbetsterapeut.
De presenterar bildspel som bifogas till protokollet.

Man frågade hur man upplever samverkan med Region Skåne. Det har blivit bättre
nu när man har tillgång till patientjournalerna. Även SIP (samordnad individuell plan)
har lett till en bättre koordinering och kommunikation.
Man undrade hur de tror att de jobbar om 10 år. Det är svårt att säga men man har
kommit en bit på vägen trots att arbetet är svårt då det är många kriterier som ska
uppfyllas inom hälso- och sjukvårdsavtalet.

Jenny ritade en processkarta som bifogas till protokollet.
Man undrade om LSS-handläggarna är medvetna om denna process när de tar be-
slut och det är de. Flyttar man till en gruppbostad eller servicebostad får man denna
hjalp

9
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$ 52 Funktionsstöd,på gång

Elisabet Wemmenborn, verksamhetsutvecklare och Mai Alvinsson, planeringssekre-TQrarD

Presenterar bildspel som bifogas till protokollet.

Antalet stödpedagoger har fördubblats under 201 9 vilket är jättebral

$ 53 ordförande informerar

Ersättning för möten kopplat till KRF

Ordförande har undersökt hur man har hanterat arvodering innan och hur gör man
ska göra nu. Förmätet som äger rum innan rådet ligger utanför arvodering och där
har alla samma förutsättningar, såväl KPR och KRF som politiska möten'När det
gäller ritningsgranskningarna så har arvode utbetalats tidigare men frågan är vem har
ansvaret. Ordförande tar med sig frågan framöver men omsorgsförvaltningen kom-
mer att ta denna kostnad för tillfället. De mötena för ritningsgranskningar som varit
närliggande kommer att utbetalas.

Tillgänglighet bowlinghallen Arenan

Ordförande har fått frågan tidigare och lyft denna med Tekniska Förvaltningen. Man
renoverarjust nu runt arenan och detta kommer att vara klart i januari. Man ska då
ha ett avstämningsmöte med bowlinghallen, tekniska förvaltningen och SIKAB och
man ska då ta upp frågeställningen igen. Man undrade om man fick delta på detta
möte och ordförande tar frågan vidare till Tekniska Förvaltningen om detta är möjligt

Man pratade även om tillgängligheten till Roxy. Man förtydligade att trottoaren ägs av
kommunen och denna skulle höjas när biografen öppnades men har inte gjorts.
Ordförande tar även denna fråga vidare till Tekniska Förvaltningen.

Ledarhund

Det är tillåtet i kommunens lokaler. Man upplever att det är oftast inte det som är pro-
blemet utan det är allmänheten som har synpunkter på det. Man önskade att man
kunde sätta upp en dekal vid ingångarna att ledarhund är tillåtet.
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Ovrig information

Ordförande presenterar diplomet hon var uppe och tog emot den 28/1 1 i Stockholm.
Sveriges nästbästa LSS-kommuns
Det hela startade med nominering från FUB. Man belyste i nomineringen att man har
ett bra samarbete med FUB och andra brukarorganisationer. SRF påtalade att om
kommunen kan ge ledsagning enligt LSS för synskadade så tror dem att kommunen
kan komma l :a till nästa gånga

$ 54 0vriga frågor

Fornstugan

Man har tidigare meddelat att man inte han anpassa denna då byggnaden äi kultur-
märkt. Nu har man läst i tidningen att man vill renovera byggnaden för att även kunna
ha servering under vinterhalvåret. Kan man inte då även ordna tillgängligheten. Ord-
förande tar frågan med sig.

Bryggan i Åhus

Man kommer att bygga en brygga från strandstugan till vattenbrynet. Detta för att
rullstolsbundna personer eller personer med rullator lättare ska kunna ta sig ner till
vattnet. Det kommer även utrustas med räcke så att man kan hålla i sig vid dålig ba
lans

ABK

Om man har hyrt lägenhet av ABK i 10 år så får man en gratis hyra samt en middag
men detta gäller inte dem som bor i service- eller gruppbostad då dessa ägs av
kommunen. Man undrade om det ska vara så. Frågan tas med av ordförande till tek-
niska förvaltningen.


