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Kommunala Rådet för Funktionsnedsatta

Tid och plats: Klockan 13.15-15.30 östra kommunhuset, rum 107

Kommunala rådet för funktionsnedsatta
Ledamöter
Kalle Johnson, Unga funkisar
Lena Evergren, DHR Kristianstad
Alice Back, Afasiföreningen
Roger Brolin, FUB Kristianstad
Mikael Andreasson. Unga funkisar
Gert-Inge Svensson, ersättare FUB Kristianstad
Anna Pettersson, ersättare Unga funkisar
Mia Evergren, ersättare DHR Kristianstad

Övriga närvarande
Marianne Eriksson(S), ordförande
Caroline Hedenström (M), vice ordförande
Ewa Wemby, KS
Alexandra Svensson. nämndsekreterare
Susanne Rosenström. verksamhetschef Stöd- och serviceenheten
Sten-Olof Häll, Planeringsingenjör C4-teknik
Gunilla Fransson, Biståndshandläggare
Gabrielle Giljarås-Månsson, Biståndshandläggare

Justerare: Kalle Johnson

Paragrafer som protokollet omfattar: $$ 1 7-24

Underskrifter

Sekreterare Alexandra Svensson

Ordförande Marianne Eriksson

Justera re Kalle Johnson
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$ 17 Mötets öppnande

$ 18 Val av justerare

Till justerare väljs Kalle Johnson

Informationen tas till protokollet

$ 19 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns

Information tas till protokollet

$ 20 Föregående protokoll

Inga synpunkter finns på föregående protokoll

Informationen tas till protokollet

$ 21 Information från Stöd och Service

Susanne Rosenström. verksamhetschef för Stöd och Service, informerar om vad
som är på gång inom verksamheten.
Idag möter vi nya personer inom verksamheten, det är en bredare målgrupp och fler
personer med psykisk ohälsa och demens i tidig ålder. Det skapar nya utmaningar för
verksamheten och hur vi ska kunna möta dem.
Efter den utredning av verksamhetens tillhörighet som gjordes kom utredarna fram till
att verksamheten bör tillhöra Omsorgsförvaltningen. Nu har ett förslag lagts fram
kring att dela upp Stöd- och service verksamhetsområde och kommer i fortsättningen
att benämnas funktionsstöd och vara indelat i tre områdena Riksgymnasiet. Boende
och Assistans LSS samt Socialpsykiatri, Daglig verksamhet och stöd.
l årsskiftet 201 9/2020 kommer ett nytt boende att öppnas i Färlöv.
l samarbetet med Arbete- och välfärdsförvaltningen är en av de viktigaste punkterna
att någon medborgare inte ska hamna mellan stolarna. Det är främst inom socialpsy-
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kiatri, daglig verksamhet och stöd som samarbetet tydliggörs. Samarbetet innebär
också ett nära arbete mot våld i nära relationer.
Fixartjänsten kommer att övergå från Omsorgsförvaltningen till Kristianstad kommuns
interna service och kommer att fortsätta som vanligt.
En förändring av medarbetarnas titulatur inom Stöd- och service har skett, från vår-
dare till stödassistent samt stödpedagog.

Powerpoint bifogas protokollet

$ 22 C4-teknik

Sten-Olof Häll, planeringsingenjör på C4-teknik, besvarar rådets frågeställningar
kring följandet

Under år 2019 startar en utredning av Stora torg och Nya Boulevarden och
busshållplatsen på Stora torg kommer att ingå i denna utredning.
Sten-Olof Häll har inspekterat soltrappan vid Amalia och finner att denna inte
är handikappanpassad. C4-teknik kommer att utreda detta och göra möjliga
anpassningar.
Fastighetsavdelningen kommer att åtgärda avsaknaden av ledstråk till hissar-
na på Kulturkvarteret. Ledamöterna i Kommunala rådet för funktionsnedsatta
menar också att hissarna på Kulturkvarteret är något små samt att hissknap-
pen sitter otillgängligt.
Badbryggan vid Furubodastranden ska byggas och det är Sten-Olof Häll som
ansvarar för projektet. En referensgrupp till projektet behövs och Kalle John-
son, Lena Evergren, Anna Pettersson samt Bengt Williamsson kommer att
delta vid behov. Kalle Johnson är sammankallande.

©
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Sten-Olof Häll berättar att både trappan till Smarteyes samt Roxy biograf ska byggas
om och göras handikappanpassad.
Vidare visas bilder på kommande byggnation vid Naturum, ett ställe där invånarna
kan titta på djurlivet utan att riskera att störa dem. Utbyggnaden vid Naturum kommer
att byggas för att vara tillgänglig för alla.

Den 23 augusti bokas studiebesök i Tivoliparken där Sten-Olof Häll kommer att visa
den nya scenen som byggts.

$ 23 Bostadsanpassning

Gabrielle Giljarås Månsson och Gunilla Fransson från Myndighetsenheten berättar
om regler kring bostadsanpassning.
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Syftet är att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till självständigt liv i eget

Ansökan är skriftlig och personen som ansöker ska skicka med intyg samt ägarmed-
givande. Vanligast att söka bostadsanpassningsbidrag i förhand.
Enskilda personer som äger eller hyr sin bostad eller har periodiskt boende kan söka
bostadsanpassningsbidrag. Om bidrag beviljas lämnas det för bostadens fasta funkt-
ioner, sådant som inte tas med i en flytt. Exempel på anpassningar kan vara trösklar,
stödhantag, breddning av dörr, duschplats, kök eller hiss. Utomhus kan det vara sta-
ket, automatisk dörröppnare, ramp eller hiss. Kunden äger sin anpassning själv.

boende

Vid byte av bostad är det viktigt att som person välja en bostad som passar sig själv
Om personen lämnar en hyresrätt kan ägaren söka återställningsbidrag för att åter-
ställa efter bostadsanpassningen. Om personen har en bostadsrätt återställer perso
nen lägenheten själv, men den som äger fastigheten kan söka bidrag för de att åter-
ställa gemensamma utrymmen.

Om personen får avslag kan denne överklaga sitt beslut inom 21 dagar till förvar.
ningsrätten. Information om hur en överklagar medföljer beslutet.

Från den första juli 2018 träder en ny lag om bostadsanpassning in. Då ska den sö-
kande vara den som har en funktionsnedsättning samt att ägarmedgivande krävs
direkt vid ansökan. Boende i särskilt boende kan el få bostadsanpassningsbidrag.
Nytt är även att om behov kan tillgodoses med hjälp av hjälpmedel kan inte bostads-
anpassningsbidrag beviljas. En bostadsrättsförening eller fastighetsägare kan överta
rätten till bidrag och äger sedan bostadsanpassningen.
Kommunen kommer inte heller att bevilja boxar till elrullstolar längre.

$ 24 0vrigt

e Kamratkort -- finns i Hässleholms kommun där kommunen beviljar kortet inom
LSS. Det innebär att personer med funktionsnedsättning kan ta med sig en
stödperson på exempelvis kulturhus, museum, bad med flera till en engångs-
kostnad av 20 kronor.


