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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
Gert-Inge Svensson. FUB
Mikael Andreasson, Unga Funkisar Skåne
Lena Evergren, DHR
Karin Petersson, HjärtLung
Anita Persson, Demensföreningen
Knut Thorstensson. SRF

Ovriga närvarande
Emelie Nyberg (M). ordförande
Kristina Lindbåge (S)
Agneta Wandefors Hörström, KS
Alexandra Vinkvist, sekreterare
Joakim Lundgren, biståndshandläggare $ 23
Annika Malmlind $ 23
Carina Pålsson $ 24

Justerare: Jan-Åke Wendel

Paragrafer som protokollet omfattar: $$ 1 9-26

Underskrifter

lc/å.,Kd k:..Sekreterare Alexandra Vinkvist

Ordförande Emelie Nyberg

Justerare Jan-Åke Wendel
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$ 19 Mötets öppnande

$ 20 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns

Information tas till protokollet

$ 21 Val av justerare

Till justerare väljs Jan-Åke Wendel

Informationen tas till protokollet

$ 22 Föregående protokoll

Inga synpunkter finns på föregående protokoll

Fråga gällande tydligare svar SOL-ledsagning lyftes. Tydliggörande ombeds komplet
teras till kommande möten under höst.

Informationen tas till protokollet

$ 23 Individuellt stöd, hemqänst LSS

Personlig omvårdnad ingår i följande insatser: Avlösarservice, korttidsvistelse, kort-
tidstillsyn, bostad med särskild service för barn, bostad med särskild service för
vuxna samt daglig verksamhet. Personlig assistans beviljas den som har stora och
varaktiga funktionshinder och behöver hjälp med sina grundläggande behov så per
sonlig omvårdnad ingår även där.
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Personlig omvårdnad utförs av både hemtjänst och boendestöd. Dvs en person som
är beviljad boendestöd och som behöver hjälp med sin personliga omvårdnad samt
med serviceinsatser ska få detta behov tillgodosett av enbart boendestödet. Sedan
201 3 har boendestödet ett sammanhållet ansvar för både personlig omvårdnad och
service för de kunder som är beviljade boendestöd.

Boendestödets målgrupper är: Personer med psykiatriska funktionsnedsättningar,
personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, personer med utvecklings
störningar samt personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Kunden får hjälp
med det som behövs. Boendestöd är mellan kl. 07.00-22.00 och är avgiftsfritt.

Just nu är det 5 personer som är beviljad bostad med särskild service för vuxna och
som väntar på att besluten ska verkställas. När en person väntar på LSS-boende
erbjuds personerna alternativa insatser såsom exempelvis utökade insatser från
hemtjänst och boendestöd.

Ledsagning, utförd tid och beställd tid, hur redovisas detta? Ledsagare lämnar in en
timlista på utförda timmar till sin chef och får betalt för de timmarna. Ser något kons-
tigt ut kan biståndshandläggaren bli frågad. Det görs uppföljning på ledsagning då
oegentligheter kommer fram. Ledsagning via SOL, listor lämnas in via datorn. Perso
nalen blippar hos kunden och enhetschefen ser om tiderna har ändrats manuellt.

$ 24 fritidsverksamhet LSS

Carina Pålsson berättar om fritidsverksamheten som sitter på funktionsstöd, tidigare
stöd- och service. De är fyra personer totalt. Fritidsverksamheten håller inte i aktivi-
teterna som är på mötesplatserna, det gör personalen som arbetar där men det hän-
der att de kommer ut och håller i en enskild aktivitet.

Fritidsverksamheten inom funktionsstöd riktar sig till de som har LSS, till viss del
SOL, tanken är att ha något meningsfullt att göra på sin fritid, att vara aktiv, att ingå i
ett socialt sammanhang med andra människor, ta del av det som samhället erbjuder
en innehållsrik och stimulerande fritid.
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Fritidsverksamheten skapar och genomför aktiviteter baserat på målgruppens öns-
kemål i samarbete och samverkan med de lokala studieförbund och föreningar som
gjort sig tillgängliga för målgruppen. FUB och Friskis och Svettis.

LSS mötesplatser

J H Dalsgatan
Skulptören
Mötesplats på snälltågsvägen
Socialpsykiatrin Träffpunkten, Brohaga

Frågan om hur många i verksamheten som deltar i aktiviteterna ställdes. Socialpsy-
kiatrin har cirka 200-250 brukare, ungefär 50 av dem deltar i aktiviteter. De bor oftast
själva och behöver motivering och uppmuntran för att komma iväg vilket man arbetar
med. Intellektuell funktionsvariation har cirka 300-350 brukare, deltagandet är högre.
de flesta är med på någon aktivitet.

S 25 ordförande informerar

Habersättning -201 8 gjordes en engångsutbetalning, 201 9 har det beslutats att det
ska göras två utbetalningar, en före sommaren och en efter sommaren. Kommunen
har ansökt om samma belopp som förra året men även om att ta del om någon an-
nan kommun inte ansöker och det blir pengar över

Färdtjänst - l dagsläget finns inte ekonomiskt utrymme för att göra en större utred-
ning, eventuellt kommer det att göras en mindre ekonomisk beräkning i höst. Kom-
munen vill eventuellt ta hem färdtjänsten från Region Skåne gällande arbetsresor till
bland annat daglig verksamhet.

Föreningsbidrag -- Tidigare år har man inte beviljat bidrag för hyreskostnader och
lokalkostnader. Detta året såg omsorgsnämndens utskott att flera föreningar behövde
medel till lokalkostnader och har valt att gå en annan linje. Kriterierna för föreningsbi-
drag kommer att ses över under hösten

Badhus - Beslut tas av Kommunstyrelsen i höst. Viktigt att rådets synpunkter tas
hänsyn till innan beslut fattas. Referensgruppen önskar även ett besök hos Hyllieba
detlnnan dess.
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Studiebesök -- Rådet har önskemål om att besöka Föreningarnas hus i Växjö, ordfö
rande informerar om att det är svårt att göra en heldagsutflykt när det ekonomiska
läget är som det ärjust nu, besöket behöver rymmas inom en halvdag. Iden om att
bjuda ner någon från Växjö att informerar väcktes. Kontakta ordförande om förslag
finns annars förläggs det till senare under hösten.

$ 26 0vriga frågor

Badplatsen Furuboda -En extern konsult gjorde en studie för några år sedan som
kom fram till att det går att bygga en fast brygga på stranden vid Furuboda. Vad har
hänt i processen? Ordförande tar med sig frågan.

Kostnad ledsagning enligt SOL? Insatsen är kostnadsfri. Hur kategoriseras detta?
Onskemål om att ta med detta till ett sammanträde under hösten.


