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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
Alice.Back, Afasiföreningen
Jan-Åke Wendel. FUB
Kalle Johnsson. SRF
'Cen:ingasvöÅggöE'
Mikael Andreasson, Unga Funkisar Skåne
Marie-Louise Evergren, DHR
Bertil Andersson, Reumatikerförbundet

Övriga närvarande
Emelie Nyberg (M), ordförande
Kristina Lindbåge (S)
Bo Silverbern. KS
Agneta Wandefors Hörström. KS
Alexandra Vinkvist, sekreterare
Henrik Eldh.SRF
Annelis Sköld.samordnare Funktionsstöd S 13
Joakim Lundgren, biståndshandläggare $ 13
Helena Back, ekonomichef $ 14
Sten-Olof Häll, C4 Teknik $ 15
Aja Pettersson, verksamhetschef Funktionsstöd $ 16

Justerare: Jan-Åke Wendel

Paragrafer som protokollet omfattar: $$ 9-1 8

Underskrifter:

JI.««.kSekreterare Alexandra Vinkvist

Ordförande Emelie Nyberg

Justerare Jan-Åke Wendel
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$ 9 Mötets öppnande

$ 10 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

Frågor gällande färdtjänst och habiliteringsersättning lades till under övriga frågor

Information tas till protokollet

$ 1 1 Val av justerare

Till justerare väljs Jan-Ake Wendel

Informationen tas till protokollet

$12 Föregående protokoll

Inga synpunkter finns på föregående protokoll

Informationen tas till protokollet

$ 13 Information ledsagning

Anneli Sköld och Joakim Lundgren informerar om ledsagning:

Ledsagning beslutas enligt två lagrum, SOL och LSS. SOL skäliga levnadsvillkor,
LSS goda levnadsvillkor. Olika vad man vill göra med sin ledsagning. SOL - stöd vid
enklare aktiviteter, LSS - stöd vid exempelvis träning, deltagande i aktiviteter och lik-
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Ledsagarservice är alltid utanför hemmet, en hjälp att ta sig runt i samhället vid tex
promenader. träning mm. Kontaktperson hjälper till med insatser i hemmet.

Handläggare har informationsskyldighet, de ger information om vad som är relevant
att ansöka om, de uppmanar inte utan ger information när det känns relevant. De tar
sedan ställning till alla ansökningar. Kunden får beslut om det man har ansökt om.
enligt SOL eller LSS. Det görs alltid en individuell bedömning, ingen generell. Tjäns-
temän fattar beslut enligt rättspraxis, de tillämpar lagar.

l Kristianstads kommun har 126 individer beslut om ledsagning enligt LSS totalt

Frågan om det går att spara ledsagartimmar till nästkommande månad ställdes.
Handläggarna svarar att de fattar beslut om antal timmar per månad och det beslutet
måste sedan följas. Vill man göra något specifikt ska man ta kontakt med handlägga-
ren och ansöka om tillfällig utökning.

Handläggningstiden är skyndsam, det finns inte en speciell tid satt
ärende som är inom snar tid så tiden inte förfaller.

De prioritera det

Man kan även ansöka om enstaka tillfälle
pågåendeledsagningsansökan.

över dagen tex även om man inte har ett

Man kan överklaga om man inte är nöjd med beslutet

Personal som anställs som ledsagaren får ett kort att uppvisa av Anneli om man öns
kar det. Det är svårt att utfärda ett sådant kort till någon som inte är ledsagare an-
nars

Fråga om kostnad för ledsagning vid inköp av tex livsmedel och postöppning ställdes
Skriftligt svar skickas med protokollet.

Önskemål finns att ändra framförhållningen om ledsagning enligt SOL från sju dagar
re
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$ 14 Presentation ny ekonomichef

Helena Back presenterar sig och berättar om sitt uppdrag, att få ihop de pengar vi
har så de ska räcka åt de behov som finns hos kunder/patienter. Detta på bästa sätt
med individen i centrum.

Framtid - välfärdsbehoven ökar. Förändringar framöver är att flera blir äldre och det
ä r-b ra-att-se -d et-t-g od--tid-s å-vi-ka rt-se-över-milk alla nstervt-s ka-h a--Hörvaltninge n
framöver, det är viktigt att Kristianstads kommun är en attraktiv arbetsgivare.

Presentation bifogas protokollet

$ 15 Tillgänglighet, pågående projekt och planering C4 Teknik

Sten-Olof berättar om vilka projekt som är på gång under året. 248 projekt under
201 9 och Sten-Olof har valt ut några. Projektledarna kommer framöver att ställa frå
gan till KRF vad som tycks-

Kyrkans staket - en säkerhetsåtgärd. Kyrkan håller på att sätta upp staket runt hela
kyrkan, trottoaren mot stationen kommer att hamna på kyrkans mark vilket gör att det
blir svårt att använda den. övergångstället från stationen till Christian IV:s gata behö-
ver ändras, eventuellt blir Christian IV: s gata gågata. Eventuellt behöver refugerna
flyttas åt något håll. Tidsplanen är snäv, kyrkan har börjat resa staketet åt de andra
sidorna. den mot stationen blir den sista sidan att resa.

Nya Boulevarden -- Byggs om 2020, förstudie görs 2019. C4 Teknik har sedan tidi-
gare fått några synpunkter med sig som de ska se över:

Cykelstigen som går precis där man stiger av bussen vid Nya Boulevarden.
Var slutar trottoaren om man korsar gatan vid Rådhuset över Nya Boulevar-

- Trottoar som går direkt vid utfarten från parkeringshuset längs Nya Boulevar.
den

den

Prästal16n - Bygga om hela Prästal16n. Det är många in- och utfarter och mycket
växtlighet både där det ska vara och inte. Man kommer att se över parkeringar och
hur man tar sig över gatan. Detta görs troligtvis under 2020. Det kommer att fortsätta
ätt'Väfä3 fiä 1 1 ö::tM d ötiköMMÖ f:Hiö alfta ib ÖR
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Cykelgarage -- kommer att byggas vid hörnet Västra Boulevardenn'ivolibadsgatan
(parkeringen vid norra delen av Tivoliparken)

Marmorlinjen -- Konstprojekt mellan Gamlegårdens flerbostadshus och villorna i
Näsby. 500 meter lång och 40 cm djup marmorlinje. utförs till 1 1 juni 2019.

Fråga - Hästtorget, det mittersta övergångsställe utanför Fantasi, det är mycket dålig
sikt. Problemet är troligtvis skyltningen. Det är även dålig sikt vid restaurang Rose-
garden och Rhodins Trafikskola för cyklister och fotgängare. Detta blir eventuellt
bättre-med bättre skyltningT

Granskning - Linnörundan, rådet har ej fått återkoppling, Sten-Olof tar reda på vem
som är/var projektledare.

Granskning - fotbollsarenan, rådet har el fått återkoppling. Sten-Olof ber projektleda
ren återkoppla.

Önskemål om staket längs kanalen på Kanalgatan från rondellen vid Tingsrätten till
Södra Kaserngatan eftersom det kan kännas otryggt för de som kör rullator eller
permobil på cykelstigen, man vill inte riskera att köra ner i kanalen.

övergångsställe från Järnvägsstationen till Bishop Arms, sikten är dålig. Sten-Olof tar
frågan med sig.

Presentation bifogas protokollet

$ 16 Presentation ny verksamhetschef

AJa Pettersson verksamhetschef funktionsstöd. började den 3:e januari detta året. AJa
är nu runt och besöker verksamheterna för att lära känna personalen, går utbildning-
ar och lär sig de olika systemen.

Anas område är LSS-boende och serviceboende och personlig assistans
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$ 17 Skånetrafikens kundråd

Rådet väljer Knut Thorstensson som representant till Skånetrafikens kundråd

$ 18 Övriga frågor

Färdtjänst - vart är läget, hur går det? önskemål om undersökning gällande att flytta
tillbaka resorna till lokal entreprenör eller i kommunens egen regi. Jan-Åke och Knut
anmäler sig att vara med i arbetsgrupp. Ordförande tar detta med sig.

Habiliteringsersättning som utbetalas 201 9 - stimulansbidrag till personer på daglig-
verksamhet. Kommer kommunen att ta nytta av detta även i år? Detta har ej varit
uppe politiskt ännu, men klokt att använda detta när vi får stöttning av staten. Rådet
ser gärna att man gör två utbetalningar under året.


