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KRF § 22 

Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns med tilläggsfrågor: 

- Ledsagaintyg på badhuset. 

- Teleslinga på badhuset. 

- Återkopplingen av granskningen på hästtorget. 

- Valvärdar under valet 2022.   

Val av justerare  
Jan-Åke Wendel väljs till att justera dagens protokoll. Informationen tas till 
protokollet.  

Föregående protokoll 
Inga synpunkter på föregående protokoll, läggs till handlingarna. 
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Volontärsamordnare   
Linda Edvardsson är ny volontärsamordnare inom omsorgsförvaltningen 
som tidigare varit volontärsamordnare på arbete-och välfärdsförvaltning-
en. Linda berättar vad det innebär att jobba som volontärsamordnare. 
Uppdraget går ut på att rekrytera och introducera nya volontärer, skapa 
kontakt mellan volontär och enskilda personer som behöver stärkande 
insatser, men också inspirera till att få volontärer i olika verksamheter 
inom omsorgsförvaltningen. I uppdraget ingår även att samverka med 
idéburen sektor. 

För att kunna bli volontär i Kristianstad kommun behöver en genomgå 
olika steg. Första steget är rekryteringen och anmälan om intresse om att 
bli volontär. Därefter hålls en volontärintroduktion och uppdrag fördelas. 
Nästa steg är volontärträffar och det sista steget är utvärdering.  

Volontärer kan hjälpa till med att arrangera eller hjälpa till med aktiviteter 
på mötesplats, boende, exempelvis promenader, kreativt skapande 
cafévärd, spela brädspel, story telling, kultursunderhållning, digitalt stöd 
med mera. 

Volontärer kan även hjälpa med den enskilda kontakten. Vara en social 
kontakt, till exempel ha vardagssamtal, hälsofrämjande kontakt och inspi-
ration till delta i aktiviteter, hänvisa till rätt stöd, vid behov. Samt övriga 
stärkande insatser utifrån tillfälligt behov och/eller aktiviteter, samarbeta 
med andra samhällsaktörer och göra gemensamma aktiviteter.  

Syftet med volontärer är att öka delaktighet, bryta ofrivillig ensamhet eller 
genomföra hälsofrämjande aktiviteter. Det ska vara roligt, meningsfullt och 
lärorikt. Stödet kompletteras men ersätter inte, personalens eller andra 
aktörers insatser.  

Volontärer omfattas även av kommunens ansvars- och olycksfallsförsäk-
ring, när insatser enligt överenskommelse utförs. 
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Information om vem som kan behöva en volontär kommer från olika håll, 
kan komma från en biståndshandläggare, från anhöriga, skolan etc. Ett 
gemensamt möte bokas för att matcha så bra som möjligt utifrån det behov 
som efterfrågas och utifrån volontärens intresse och erfarenheter.  

Samverkan med idéburen innebär en lokal överenskommelse om kommu-
nens samverkan med idéburen sektor. Vilket långsiktigt verkar för ett 
hållbart Kristianstad. Det finns en handlingsplan för ett gemensamt ansvar 
och dialog kring behov och utmaningar som finns i kommunen. Samverkan 
leder till både strategiska och operativa aktiviteter.   

Rådet undrar vad skillnaden är mellan en volontär och en ledsagare. Linda 
förklarar en ledsagare är ett beslut som fattas av en biståndshandläggare 
medan volontären är guldkanten.  

Rådet frågar om det finns någon form av bevis som en volontär kan visa 
upp vid olika aktiviteter, exempelvis badhuset. Frågan tas med vidare men 
Linda förklarar att eftersom volontärer bekostar aktiviteter själva så bru-
kar de vanligtvis välja kostnadsfria aktiviteter. 

 

 
      

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunala rådet för funktionsnedsatta 2022-10-20  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KRF § 24 

Riktlinjer för föreningsbidrag 
Erika Frank, avgiftshandläggare, går igenom de ändringar som gjorts i 
riktlinjerna för föreningsbidrag. Anledning till ändringen är att det bör se 
likadant ut som övriga i kommunen samt att ändringarna gjorts enligt 
handlingsplan. Namnet riktlinjer ändras till bidragsbestämmelser.  

De större förändringarna enligt följande:  

”Till följd av syftet med bidraget delas detta in i två delar, ett medlemsbidrag 
efter föreningens storlek mätt i antal medlemmar folkbokförda i  
Kristianstads Kommun och ett särskilt bidrag där en prioritering sker med 
beaktande av typ av verksamhet och målgrupp. Dessa två bidrag söks separat 
på kommunens hemsida.” 

”Ska ha säte i Kristianstad kommun.” 

”Stadgar lämnas till Kristianstads kommun en gång samt vid förändringar.”.  

”Föreningens medlemsavgift skall uppnå till minst: 50 kronor/år 
Inget fastbelopp.” 

”Föreningen ska ha plusgiro eller bankgiro.” 

Inga ändringar vad gäller medlemsbidrag och särskilt bidrag.  

Ansökningen om föreningsbidrag görs i Rbok, via Kristianstads kommuns 
hemsida men pappersansökan finns fortfarande kvar som alternativ.  

Diskussion kring bidrag för funktionsrätt. Erika förklarar att de är en  
paraplyverksamhet enligt reglementet. Utifrån revisionens krav kan inte  
förvaltningen fördela bidrag till paraplyverksamheten. Viktigt att följa det 
regelverk som finns.  

Rådet önskar att ordet ”funktionsvariation” ändras till funktionsnedsätt-
ning.  
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KRF § 25 

Sammanträdestider   
 

Rådet önskar att sammanträdestiderna ligger på torsdagar som det har 
gjort i år. Förvaltningen får i uppgift att komma med förslag på nya  
sammanträdestider.  

Sammanträdestiderna för 2023 bifogas protokollet enligt önskemål. 
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Bryggan Furuboda 
    

Jenny Sahlström friluftstrateg på kultur- och fritidsförvaltningen  
informerar angående tillgänglighetsanpassad badplats Furuboda. Det hela 
började med ett medborgarförslag 2014 som tillstyrktes av kommunfull-
mäktige under 2015. Kultur och fritidsförvaltningen och tekniska förvalt-
ningen fick därefter i uppdrag att utreda förutsättningarna. Förslag till 
beslut kom upp till kommunfullmäktige 2020 och beslut fattades 2021. 
Kommunfullmäktige har avsatt 7,3 miljoner i investeringsbudget och 
85 000 kr/år för drift och underhållskostnader. 

Det som behöver göras är att bygga om toaletterna för att göra ett större 
duschutrymme med plats för duschbrits, renovera den asfalterade stigen 
från parkeringen till badplatsen och bygga ett trädäck samt ramp i betong 
som leder ut i vattnet.  

Just nu ligger det hos Lantmäteriet som utreder samfälligheten som äger 
stranden, för att möjliggöra tillståndsansökningar. Det ska vara klart  
hösten 2022.  

Därefter inleds den juridiska processen med markägaren för att be om 
tillstånd att bygga på stranden. Efter tillstånd från markägaren så ska flera 
tillstånd och dispenser sökas: Vattenverksamhet, naturreservat,  
landskapsbildskydd, strandskydd. Därefter kan bygglov sökas. Räknas med 
att det tar ett år för de olika tillstånden.  

När bygglov har beviljats är det dags för projektering, upphandling av 
entreprenör och byggnation. 

Om allt går vägen enligt plan så borde badplatsen vara klar till sommaren 
2025.  
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Ordförande informerar   
Ingen information att delge. 
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Övriga frågor 
   

Granskning av Hästtorget  
Sylvia Olander informerar att enligt tekniska förvaltningen och Mats 
Bertram var det en slutbesiktning som representanter från rådet var med 
på. Det finns ingen pågående utredning/granskning av Hästtorget. Rådet 
önskar att någon från tekniska förvaltningen kommer och besvarar på de 
frågor som finns. 

 

Färdtjänst  
Skånetrafiken påminner inte längre om kort som går ut. Sylvia Olander 
informerar om att Skånetrafiken tittar över det. Skånetrafiken kommer ge 
klartecken till förvaltningen när det är klart.  

 

Hörsel- och syninstruktörer 
Det är inte kommunen som utbildar har hörsel- och syninstruktörer, det är 
regionen. Regionen håller i de utbildningar som under pandemin har varit 
under paus. Utbildningstillfällena ska vara igång igen. Rådet önskar att 
förvaltningschef Camilla Gärdebring samt någon från regionen kommer till 
rådet för funktionsnedsatta och informerar om det.  

 

Kvalitetssäkringen inom hemtjänst och äldreboende 
Sylvia Olander förklarar at kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberät-
telse görs varje år. Under 2022 gjordes det under mars månad. Både kvali-
tetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse har gått ut i nämndshand-
lingarna och går att hitta på hemsidan under omsorgsnämndens protokoll.  
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Ledsagarintyg badhuset 
Sedan badhuset har öppnat så har en del av de personer som har en ledsa-
gare stött på problem, där ledsagaren inte haft intyg att visa som ledsagare. 
Efter att föreningen har framfört det kommer nu varje ledsagare kunna få 
ledsagarintyg per automatik för att kunna visa det i olika sammanhang 
bland annat badhuset.  

 

Teleslinga badhuset  
Det har uppmärksammats att det inte finns någon skylt i receptionen om 
teleslinga på Badriket. Rådet finner att det är viktigt att det finns samt att 
det bör framgå på deras hemsidan.  

Kristina Lindbåge föreslår att synpunkter kring badhuset samlas för att 
kunna besvaras av badhuspersonal vid nästa tillfälle.  

 

Valvärdar  
Kommunens valsamordnare var under aprilsammanträdet och informera-
de om valet och möjligheten att arbeta som röstmottagare. Frågan som 
uppstått efter valet har varit varför inte rådets kompetens inte utnyttjades 
vad gäller att utbilda valvärdar? 

Sylvia Olander informerar att valvärdar är inget som Kristianstad kommun 
har valt att ha det här valet. Valnämnden har inte heller valt att ha olika 
förbund som skulle hålla i en del av utbildningen för att öka förståelsen och 
kunskapen gällande funktionsnedsättning.  

Rådet önskar att det till nästa val utnyttjas för att kunna förbättra röstmot-
tagandet och anpassa det utifrån det behov som finns. Rådet önskar träffa 
valnämnden inför nästa val. Om inte i rådet så kan föreningen bjuda in 
politikerna i valnämnden för en diskussion. 
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