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KRF
Kommunala Rådet för Funktionsnedsatta

Tid och plats: Klockan 13.00-16.00 Östra kommunhuset, rum 107

Kommunala rådet för funktionsnedsatta
Ledamöter
Kalle Johnson, Unga funkisar
Lena Evergren, DHR Kristianstad
Alice Back, Afasiföreningen
Mikael Andreasson, Unga funkisar
Knut Thorstensson. SRF
Bertil Andersson. Reumatikerna
Gert-Inge Svensson, FUB Kristianstad
Marie-Louise Evergren, DHR Kristianstad

Övriga närvarande
Marianne Eriksson(S), ordförande
Caroline Hedenström (M), vice ordförande
Anna-Kerstin Larsson. KS
Ulrika Johannesson Olsson. sekreterare
Susanne Rosenström. verksamhetschef Stöd
Carolina Aouseus, ABK S 37
Niklas Lööf, ABK S 37
Nils Becke, Teknisk Larmgrupp $ 38
Joakim Hörnell, ekonom $ 40

och serviceenheten $ 39

Juste ra re: Kalle Johnson

Paragrafer som protokollet omfattar: $$ 31-42

Underskrifter

Sekreterare Ulrika Johannesson

Ordförande Marianne Eriksson

kÄ l..l.e :l©.b öfa'llJusterare Kalle Johnson
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$ 31 Mötets öppnande

$ 32 Parentation

En tyst stund till minne av Ingegerd Arup

$ 33 Val av justerare

Till justerare väljs Kalle Johnson

Informationen tas till protokollet.

$ 34 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

Information tas till protokollet.

$ 35 Föregående protokoll

Inga synpunkter finns på föregående protokoll

Informationen tas till protokollet

$ 36 Ekonomi

Marianne Informerar om prognos tom september månad. Ökade kostnader inom Stöd
och service samt hemtjänsten, prognos per helår underskott ca 16mkr.
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$ 37 Information ABK

Carolina Aouseus, Samordnare utemiljö och Niklas Lööf, byggprojektledare.
Dialog utifrån tillgänglighetsfrågor i boendemiljöerna(utemiljöer, lägenheter). Rådet
framför att ABK gärna får använda referensgruppen vid dialog vad gäller tillgänglig-
hetsfrågor. ABK tar med sig önskemålet och funderar på hur ett fortsatt samarbete
skulle kunna fungera.
ABK har ett boenderåd, kanske finns möjlighet att inkludera representanter från rådet
förfunktionsnedsatta.
l vilken omfattning används relieftext för att underlätta för synskadade t ex sopkärl.
Gällande lagstiftning styr mycket gällande nybyggnationer.
Förslag att rådet tar fram en checklista i ritningsgranskningsgruppen som finns, och
återkopplar till ABK. så att de kan använda checklista vid olika typer av byggnationer.

$ 38 Digitala Larm

Information från Nils Becke, Tekniska larmgruppen.
Tekniska larmgruppen är fem personer som arbetar med digitala trygghetslarm, digi-
tala lås och e-tillsyn.
Utfasning av de analoga trygghetslarmen pågår, och utbyte till digitala trygghetslarm
pågår, ca 380 larm kvar som beräknas klart våren 2019. Högre säkerhet gällande
digitala trygghetslarmet.

Införande av E-tillsyn pågår, 5 kunder i hemtjänsten har idag tillsyn på detta sätt som
komplement till fysisk tillsyn. Självständighet och trygghet är viktigt.

$ 39 Information från Stöd och Service

Verksamhetschef Susanne Rosenström informerar om att det kommer nya målgrup-
per och många blir äldre och får större behov av stöd, t ex ökar gruppen barn och
ungdomar med behov inriktning psykiatri, yngre med demens, personer med autism
Redovisning av fördelning av antalet personer i olika åldersgrupper mellan åren
r)r\ 4 r) f)f\ 4 '7

Redovisning av boendeinventering och inventering daglig verksamhet för åren 2019

Okning av antalet beslut och/eller omfattning av personlig assistans enligt LSS.
Arbete pågår kring strategier för framtida behov av boende och lokaler.
Startboende kommer att starta början av 201 9, börja i liten skala.
Utveckling av social psykiatri och utveckling av vår samverkan med Arbete- och väl-
färdsförvaltningen.
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Beskrivning av kompetenskraven för att arbeta inom verksamhetsområdet, utbild-
ningsbehov finns inom olika områden för medarbetarna.
Behov finns av att utveckla användandet av välfärdstekniken på olika sätt till verk-
samhetens målgrupper.
Förändring av lagstiftningen kommer att ske. men vi vet ännu inte vad det kommer att
innebära.

Förslag om förändrad habiliteringsersättning är lämnat till omsorgsnämndens sam
manträde i november.

Ny verksamhetschef är rekryterad AJa Petterson. Susanne och Aja kommer att dela
på chefsansvaret för Stöd och service from 201 9.

$ 40 Information Skånetrafiken

Kundrådet - Information från Knut Thorstensson gällande färdtjänstresor, arbete på-
går med att förbättra hanteringen av samtal till växeln/beställningscentralen(svarstid,
bemötande osv)
Tjänstemannarådet - Joakim Hörnell kommunens nya representant. Dialog kring nya
avtalet. Förslag hanteras i omsorgsnämnden i november.
Politikerrådet -- Marianne Eriksson. Synpunkter på avtalet är bl a att kommunerna
önskar ett större inflytande för att kunna påverka. översyn håller på att göras vad
gäller samåkning respektive ensamresenärer
23 kommuner har ingått avtal med Skånetrafiken, 3 kommuner till på väg att ansluta
sig

$ 41 Mötestider 2019

Förslag på mötestider beslutas enligt förslag (7/2, 1 1/4, 1 3/6, 29/8, 24/10. 5/12)

$ 42 0vrigt

Roger Brolin tidigare ledamot i KRF framförde en hälsning
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