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Kommunala rådet för funktionsnedsatta
2021-02-11

Tid och plats: 13.15-15.20, Digitalt via Zoom

Närvarande ledamöter och ersättare:
Alice Back, Afasiföreningen
Lena Evergren, DHR
Karin Petersson, Hjärt/Lung
Knut Thorstensson, SRF
Jan-Åke Wendel, FUB
Agneta Wandefors Hörström, KS
Mikael Andreasson, Unga Funkisar Skåne
Torbjörn Sjören, SRF

Ovriganärvarande:
Camilla Palm (M), ordförande
Kristina Lindbåge (S), vice ordförande
Emma Gustafsson, sekreterare
Ingrid l<arlssom, ers Ordf

Utses att justera: Jan-Åke Wendel

Paragrafer:$$ 1-9

Underskrift

Sekreterare Emma Gustafsson

Ordförande Camilla Palm

Justerare Jan-Åke Wendel
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$IMÖ tetsöppnande

$2 Godkännandeavdagordning

Dagordningen godkänns.
Information tas till protokollet.

$ 3 Val av justerare

Till justerare väljs Jan-Åke Wendel
Informationen tas till protokollet.

$4 Föregåendeprotokoll

Inga synpunkter på föregående protokoll

$5 Skånetrafiken

Rådet får möjligheten att ställa frågor till Fredrik Cederberg som han tar med när
vi bjuder in Skånetrafiken till mötet den 15 april.

De frågor som kommit in är:
e Färdtjänst-sjukresor tar inte alltid hänsyn till ensamåkande/samordning

Särskilt viktigt i pandemitider.
e Man håller inte tiderna vid fasta resor.

e Det behövs utbildning av bemötande vid funktionshinder.
Ex. vad hand i hand betyder.

e Viktigt att förarna talar begriplig svenska.
e Äka över länsgränserna
e Att man skickar ut påminnelser innan färdtjänsttiden går ut.

$6 Granskabyggnation

Rådet utser två som ska granska byggnationen på hästtorget den 17/2 kl.13.00
Samt att man utser personer utifrån vad som ska granskas för framtida
byggnationer.
Diskuterade även om ersättning ska utgå för detta
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$7 Brukarundersökning

Samir och Chatarina redovisar resultatet från undersökningen. Det var första
enkäten man skickade ut. De kommer skicka ut en ny enkät i maj.

$ 8 Studiebesök, bruttolista

Önskar förslag på studiebesök så att vi kan börja undersöka om det går att
genomföra. Förslagsvis är att Augustimötet blir studiebesök. Det kom även ett
förslag på att man åker dit själv och hem så sparar vi pengar som kan gå till själva
besöket.

Förslagen är:
e Returum - Att titta på den dagliga verksamheten där
. Åhus gruppbostad

Senioren i Hässleholm
Maxigruppen - daglig verksamhet (behöver inte vara ett studiebesök utan de kan
även vara att de kommer till ett möte och informerar om det)

e

$ 9 Frågorochsvar

Ordförande redovisar frågor rådet har och svar på dessa

e Vad är det som gäller då ambulans larmats hos vårdtagare i hemmet. Vilka regler
gäller för hemtjänst- och hemsjukvårdspersonalen? Bör de inte stanna kvar tills
ambulans kommit. Det har framkommit att de, om ambulansen dröjer, kan lämna
vårdtagaren och dörren olåst. Hur snävt tilltaget är det med personal till exempel
vid obekväm tid då oförutsedda händelser inträffar?

Svar: Det som avgör om personal stannar kvar eller inte är kundens tillstånd.
Personalen får vägledning av sjuksköterskan kring hur de ska agera. Vi har
personal på plats utifrån kundbehovet inkluderat oförutsedda händelser dygnets
alla timmar. Det svåra med oförutsedda händelser är just att de är oförutsedda,
vilket kan innebära att personalen är upptagna med annat när kund larmar. Larm
ska hanteras skyndsamt. Viktigt att komma ihåg att hemtjänst inte är någon
akutverksamhet. Vid akut sjukdom ska kunden själv larma 112. Om kunden inte
kan det utan använder trygghetslarmet så ska Räddningstjänsten ta ställning till
om 112 ska larmas av dem istället för att skicka larmet vidare till hemtjänst. Om
dörren lämnas olåst, så ska det göras i samråd med kunden för att underlätta för
ambulans att komma in.

8 Viktigt av måltidsservice med budbil bör passa den planerade tiden inför måltid
Viktigt inte minst då man är diabetiker.
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Svar: För varmhållen mat så finns upprättat körschema som ska säkerställa att
maten håller rätt temperatur när den levereras. Det bygger på att kunden äter i
direkt anslutning till att maten levereras. Det är köket som styr dessa tider. Viss
variation på tiderna för att taxi ska få ihop körschemat. Men tiden är i anslutning
till "normal" lunch/middag och kvällsmat. Dock ingen variation för enskild kund
mellan olika leveranser, samma tid för kund över tid.
Vad gäller den kylda maten som vi började med i förra veckan till kunder med
måltidshjälp så levereras maten ut en gång per vecka. Tiden som maten levereras
ut till kunden varierar. När kunden inte själv kan öppna så ansluter
hemtjänstpersonal vid leveransen för att bistå med detta. Själva måltiden intas i
överenskommelse med hemtjänst.

e Angående informationsmöte inför Omsorgsnämndens sammanträde undrar vi
varför KRF endast har 3 representanter medan KPR har många fler? Varför utgår
inte ersättning för representanterna?

Svar: Återkommer med svar


