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KRF § 15 

Godkännande av dagordning 
Dagordning Godkänns. Informationen tas till protokollet. 

Val av justerare 
Jan-Åke Wendel väljs till justerare. Informationen tas till protokollet. 

Föregående protokoll 
Inga synpunkter på föregående protokoll, läggs till handlingarna.  
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KRF § 16 

Säkerhet i kommunen 
Aja Pettersson, verksamhetschef inom Funktionsstöd. Var med på förra 
mötet och fick några frågor med sig som hon besvarade. Alla verksamheter 
har kollat igenom sina krislådor, som görs kontinuerligt. Alla chefer har 
också kollat var man har närmsta skyddsrum utifrån var sin verksamhet 
ligger.   
 
Fredrik Billsten säkerhetssamordnare från ASOS, avdelningen för skydd 
och säkerhet. Sitter i Räddningstjänstens lokaler.  
Presenterar bildspel som bifogas protokollet.  

Vid virusmejl och annat i kommunen så har man IT-avdelningen som man 
rapporterar till, som i så fall spärrar avsändaren. IT-avdelningen har också 
koll på detta överlag.  
 
Var ska man som medborgare få information om var man ska ta vägen vid 
olika kriser. Det är MSB som ska sprida denna information. Varje enskild 
medborgare har också ansvar att ta till sig info. Man kan också alltid kon-
takta medborgarcenter för att få information.  

Svar angående skyddsrum från förra mötet bifogar också med till protokol-
let. 
 
Man undrade om vallen brister hur löser man det med CSK, Räddnings-
tjänst och reningsverket. Man kan koppla om reningsverket till andra 
reningsverk och man har planer och rutiner för hur man ska hantera situa-
tionen. Jobbas hela tiden med att säkra upp vallarna runt om Kristianstad.  

Hur hanterar man mediciner mm om man inte kommer till journaler vid IT-
attack. Det finns planer på varje förvaltning inför en sådan kris. Lagerhåll-
ning av medicin finns inte direkt så det är ett problem. Listor på medicin 
uppdateras kontinuerligt.  

3



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunala rådet för funktionsnedsatta 2022-06-09   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Man hade fråga om trygghetslarm som på batteri varar 3 dagar vid strö-
mavbrott. Vad gör man efter den tiden är slut. Finns även här listor som 
uppdateras på vilka som har insatser. Handlingsberedskap för om detta 
sker. Planerar in tillsynsrundor på de kunder som larmar mer än andra. Är 
det avbrott längre än 3 dagar så kommer man behöva hjälp av anhöriga 
med flera för att klara av situationen.  
Görs risk- och sårbarhetsanalyser görs och utifrån dessa görs olika priori-
teringar.  
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KRF § 17 

Kyld mat, uppföljning 
Nicolaj Håkansson, verksamhetschef inom hemtjänsten. 

Varit igång ca 1 år. Man skickade ut en enkät inför införande, samma enkät 
efter 6 mån och igen efter 1 år. Svaren är väldigt lika inför införandet som 
efter 1 år. Man ser positiva resultat men såklart med synpunkter. Ett områ-
de med utvecklingspotential är måltidssituationen. 
Man undrade hur många enkäter gick ut?  Man önskade att fler svarade 
men fick tillräckligt för att kunna göra en utvärdering. 
Kunder med måltidshjälp är ca 140 stycken.  
Man undrade om man kunde utöka distributionen men rent köksmässigt på 
Charlottesborg, så finns inte kapacitet för att öka utbudet.  
Skillnaden på insatserna är leveransen av maten. Kyld mat levereras 1 gång 
i veckan, varmhållna mat levereras varje dag. Kunder med måltidshjälp får 
hjälpen varje dag. Det krävs två beslut för distribution och måltidshjälp. 
Baseras på kundens behov. 
Man undrade om man kommer att gå ihop med regionen och deras bygge 
av kylmatskök? Det finns en viljeinriktning från kommunen att ingå i detta. 
Tidsmässigt kanske det blir 2025.  
Man undrade var den varmhållna maten produceras. Den produceras bl.a. 
på Charlottesborg och i andra kök inom kommunen.  
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KRF § 18 

Tekniska Förvaltningen 
Jonas Nilsson, kommunikatör från tekniska förvaltningen. Ersättare för 
Henrik Wester som är föräldraledig. 
  
Busshållplats mot museet är ett känt problem. Man har ett projekt Levande 
stadskärna, där man försöker hitta bättre lösningar. Sen är det budgeten 
som styr när detta kan genomföras men angeläget att det blir så fort som 
möjligt. Man upplever samma problem med den vid stationen mittemot 
kyrkan. Jonas tar med sig denna till projektet. Önskvärt att rådet får vara 
med vid förändringar. 

Snöröjning var en extrem situation. Väderförhållandet gjorde det omöjligt 
att få bort all isbark som skapades. Det är den prioritering som finnes som 
följs. Man undrade om prioriteringen, är det en viss mängd snöfall innan 
man får skotta? Man följer prognoserna, saltar innan och förarbetar och 
sedan förbereder på om man ska köra ut eller inte. De som kör på entre-
prenad får inte köra ut om dem inte fått klartecken. Sen gäller samma 
prioritering i tätorten som i basorterna. Kollar man vintern som gick var 
det väldigt stora skillnader bara på avstånden mellan Åhus och t.ex. Tol-
larp.  

Bryggan Furuboda där pågår nu utredning om vem som äger marken. Där 
är många delägare vilket gör att det tar tid att utreda det. Man hoppas vara 
klara efter sommaren. Sedan ska det sökas tillstånd, beviljas av Länsstyrel-
se, vilket kan ta upp till 1 år. Projektering och byggande, kommer att dröja 
ett tag. Tidsplan från kultur och fritid som nu äger frågan, ser byggnation 
först 2025.  

Man undrade över granskningen av hästtorget. Man fick frågan men det 
kom aldrig vidare. Ordförande återkopplar till Mats Bertram som gjort 
förfrågan.    
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KRF § 19 

Brukarredovisning 
Samir Katana och Annika Svensson jobbar som stödpedagoger inom mobila 
stödet, funktionsstöd. 
Presenterar bildspel som skickas med protokollet.  

Man undrade vad skillnaden är mellan boendestöd och hemtjänst? När man 
är beviljad boendestöd så ska man vara delaktig i utförandet av sin insats. 
Denna insats är också gratis. Man stöttar i olika livsområden och har ingen 
tidsram/schema.  
Inom mobila stödet är man 33 anställda, jobbar 7–16, kväll 13-21.30, alla 
dagar. På kväll/helg jobbar man ofta med delegering av medicin och tele-
fonpåminnelser om olika saker såsom medicin och mat.  

Man undrade vad som hände efter man fyllt 65. Finns man redan hos boen-
destödet efter 65 så får man fortsätta vara kvar. Men man har även kunder 
som man ser skulle behöva annan insats och så tas kontakt med bistånds-
handläggare. 

Man tyckte att det presenterades bra resultat, kul! Man Önskade bara att 
fler kunde svara. Bra om God man kunde hjälpa till, att bara ge informatio-
nen om att möjligheten finns. Kanske att nästa enkät sker från förvaltning-
en och kan ske med något annat stöd.   
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KRF § 20 

Ordförande informerar 
Ingen information att delge.  
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KRF § 21 

Övriga frågor 
Skånetrafiken 
Knut varit på möte och var första gången på länge som han tyckte det var 
ett bra möte. Man pratade om busskurer som är sönderslagna. Människor 
skär sig inte på glaset men det är inte bra för djurens tassar. Man har under 
2021 lagt 5 miljoner kronor för att byta glas. Hittills i år är kostnaden 3 
miljoner kronor. Man ska i deras app kunna se när färdtjänsttillståndet går 
ut. Tidsbokning för färdtjänst, bara 1 tid nu, tidigare kunde man välja på 2-
3 olika tider. 
Man tog upp olika ärenden inlämnade från rådet.  
Man frågade också om anmälningar, hur många procent av dessa blir åter-
kopplade. Svaret man fick var att man gör det till dem som begär återkopp-
ling och det stämmer inte. Man önskade att alla anmälningar ska bli åter-
kopplade. Man hade också synpunkt på att man skulle börja med de övriga 
frågorna då dessa ofta hoppas över eftersom man drar över på tiden. Öns-
kar att man kanske kunde göra samma här.  

 
Färdtjänst 
Jan-Åke har fått en lapp som lyder så här:  
 
På en daglig verksamhet i Kristianstad är det fyra stycken personer, som 
färdtjänstbeslutet har gått ut för. Eftersom de inte har att någon påminnelse 
om att beslutet snart går ut. 

En av personerna är rullstolsburen och har inte kunnat ta sig till sin dagliga 
verksamhet under de veckorna det tog innan hen fick ett nytt beslut. 

De andra tre personerna kunde inte heller ta sig till sin dagliga verksamhet 
under den tid de väntande på nytt beslut. 
 
Knut berättade att tidigare så gick det 3 månader innan ut en påminnelse 
om att ens färdtjänstbeslut gick ut, man tog sedan bort detta. Det lades 
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sedan på färdtjänsttagaren, som själv ska ha koll på detta. 
Vid funktionsnedsättningar som inte blir bättre, skulle dessa beslut bara 
rulla på.  

 
Daglig verksamhet 
Det är i dagsläget 7 personer med autism som står i kö till daglig verksam-
het. Förälder har hört av sig till kommunen där barn behöver en plats på 
daglig verksamhet men fått till sig att det inte finns plats och att man får 
ansöka vårdbidrag. Det behöver fixas dagliga verksamheter så att det inte 
är kö. Aja Pettersson som deltog i mötet svarade att man jobbar kontinuer-
ligt med lokaler till daglig verksamhet. Man kollar på befintliga lokaler i 
kommunen, som kan ta tid. Är idag 50–60 beslut som ej är verkställda 
varav 7 av dessa är inom autism. Man har stora utmaningar i att verkställa 
beslut inom daglig verksamhet. Man förväntar sig att man tar upp detta i 
nämnden. 
Kristina berättade att man i budgeten tagit höjd för att fler lokaler mm 
behövs. Medvetna om problemet och ska jobba fram fler platser.  

 

Studiebesök badhuset 

Erika har varit i kontakt med Åsa Jansson som är enhetschef för nya badhu-
set. Det fanns inte möjlighet för oss att göra studiebesök där i augusti men 
däremot i mitten av september. Rådet godtog flytten av mötet till septem-
ber och ny kontakt tas med Åsa om att boka ett datum. Mer information 
kommer via mail när allt är bokat.  
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