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Kommunala rådet för funktionsnedsatta
2020-08-27

Tid och plats: 13.15-15.15, Östra Kommunhuset, rum 108

Närvarande ledamöter och ersättare:
Bertil Andersson, Reumatikerförbundet
Alice Back, Afasiföreningen
Lena Evergren,DHR
Karin Petersson, Hjärt/Lurig
Anita Persson, Demensförenigen
Knut Thorstensson. SRF

Jan-Åke Wendel, FUB
Bo Silverbern, KS
Agneta Wandefors Högström, KS

Övriganärvarande:
Emelie Nyberg (M), ordförande
Kristina Lindbåge (S), vice ordförande
Benny Eklund,Badhusgruppen $14

Åsa Jansson, Badhusgruppen $14
Nihad Hodzic, Verksamhetschef funktionsstöd $1 5
Camilla Gärdebring, Förvaltningschef $16
Erika Nilsson, sekreterare

Utses att justera: Jan-Åke Wendel

Paragrafer:$$ 10-19

Underskrift

Sekreterare Erika Nilsson

Ordförande

Justerare:

Emelie Nyberg

Jan-Åke Wendel
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blOMötetsöppnande

$lIGodkännandeavdagordning

Dagordningen godkänns.
Lägger till en tyst minut för Kalle samt om man vill säga något innan
badhusgruppen tar sin information
Information tas till protokollet.

$ 12 Val av justerare

Till justerare väljs Jan-Åke Wendel
Informationen tas till protokollet.

$13 Föregående protokoll

Inga synpunkter på föregående protokoll

Knut säger några fina ord om Kalle som tyvärr lämnat oss. Jan-Åke läser upp skrivelse som
kommer i tidningen. Begravningen kommer att hållas den 11/9 och kommer att sändas
live från östermalmskyrkan.

$ 14 Aterkoppling från Badhusgruppen

Benny Eklund och Asa Jansson från Tekniska förvaltningen presenterar det
pågående arbetet kring badhuset. Bygget är igång, källarplattan är i princip klar
likaså med ytlerväggar. Tränings- och motionsbassäng har börjat gjutas. Sedan
förra gången dem var och presenterade så hade rådet en del synpunkter som man
inte kunde svara på. Benny har hittat protokollet från 2018 kring de frågorna som
man ställde sist.

Färdtjänsts framkomlighet samt genomfart. Det finns ca 5 parkeringsplatser nära
entren. Finns även en annan ingång närmre rehab omklädningsrum som man kan
använda sig av. Det finns bra med möjligheter ändå trots att man inte fått till det så
som rådet önskat. Man undrar huruvida man kan använda den andra ingången mot
rehabområdet. Verksamheten kommer efter hand att få lösa detta framöver när
badhuset öppnar, förutsättningarna finns för att kunna lösa det. Ur trafiksynpunkt
så ville man inte göra en genomfart ut mot Krinova pga. fler troligen kommer
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cyklandes och gåendes denna väg. Skulle det inte fungera såsom man tänkte så får
man omvärdera det senare

Parkeringsmöjligheter för bilar och cyklar har utökats.
Busshållplats kommer att finnas nära badhuset med ledstråk till badhuset.
Belysning är inte alltid bländskyddade från taket men annars ska behovet vara
tillgodosett.
Markvärme på parkering har inte blivit av pga. ekonomiska skäl.
Fällstolar för byte av rullstolar ska ha beräknats. Skulle man se att det behövs
utökning av dessa ska det gå att lösa.
Rullatorer, inget som man tror behövs i nuläget men något som säkert kan lösas
när verksamheten är klar. Det är lösa ting som kan kompletteras.
l planlösningen där det inte finns hjälpmedel att tillgå är vid kallbassängen,
rutschkana och vid barnrutschkana.
Man efterfrågade talande hiss, tar med sig frågan då man är osäker på huruvida det
kommer att finnas.

Man efterfrågade också hur golven kommer att vara pga. halkrisk. Alla golv är olika
klassade på olika områden, såsom duschrum eller torrytor, men behovet ska vara
tillgodosettpå de sättdetgår.
l rehab bassäng kommer det att finnas plattformshissar där en brits ska kunna
sänkas ner till bassängen. Det man idag saknar är en brits som kan sänkas ner i
vattnet utan att hydraulik blir påverkad.
Har man fler frågor så har vi kontaktvägarna för detta och kan även kontakta
Emelie.

$ 15 Information från verksamhetschef, funktionsstöd

Boendeplan inom funktionsstöd 2021-2031
Nihad Hodzic har i uppdrag från nämnden att ta fram en boendeplan som
kommer att presenteras i oktober. Visar bildspel som bifogas till
protokollet.
Gruppbostad - max 6 personer som kräver hög omvårdnad.
Ser't/fcebostad - fler än 6 personer som är mer självständiga men som
kräver viss omvårdnad.
Startboende - i syfte att flytta hemifrån, hur fungerar det, vad finns för
behov och sedan vidare till rätt anpassat boende.
Annan särskf/d bostad - anpassat boende där man exempelvis kan ha hjälp
av personlig assistans.
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Daglig verksamhet - kartläggning av behov gällande insatser i form av
daglig verksamhet under närmaste tre är
Bildspel bifogas till protokollet.

$ 16 Information om pandemin

Senast i augusti hade vi ett utbrott på ett boende där 5 boende och 4 personal
blivit smittade. Ca 80 personer totalt som blivit testade i2 omgångar. Detta är en
stor ändring sen i mars när man inte testade så grundligt då man inte hade samma
materiella möjlighet.
Är mest vård- och omsorgsboende som blivit drabbat Det har förekommit något
enstaka hemtjänstfall. Uppvisar man minsta symptom så testas man.
Man har inte haft några fall inom funktionsstöd vad vi vet. Kan vara så att det
förekommit bland de som har personlig assistans av externa företag men att vi inte
fått information om detta. . . .
Man undrade hur snabbt man får sitt provsvar. Man får det ca l dygn efter. Man
prioriterar alltid återkoppling till de som testat positivt. Dröjer det så bedömer
man att det är negativt. Dock använder vi alltid skyddsutrustning till dess att vi fått
ett korrekt svar.
Man har generellt en högre frånvaro bland persongen då man uppmanas att vara
hemma vid minsta symptom. Detta kompletteras då med mer vikarier.
l början hade man stora problem med att få tag på skyddsutrustning men man
iJll:Gäll. lösa det. Id;g hir "i g.d tUlgå«g på skydds-tr«s'"i"g Man har i

J J .. .A.... . n4-n : n n ir r; r]
Kommunstyrelsen lagt ett uppdrag att ha ett större lager av skyddsutrustning vid
just sådana här tillfällen och där är vi behjälpliga då vår verksamhet är den som

Besöksförbudet i vård- och omsorgsboende blev i veckan förlängt till den 30/91
Man har i sommar kunnat ha besök utomhus, vissa med plexiglas och vissa med
utökad distans. l höst kommer vi få hitta andra lösningar då vädret jobbar emot
oss. Man får alltid lämna sitt boende för besök men när du kommer tillbaka kan du
behöva sitta i karantän för att säkerställa att ingen smitta har tagits med tillbaka.
gällande gruppbostad och servicebostad så har man förklarat risker och avrått
besök men inte haft något besöksförbud. Daglig verksamhet har varit öppen,
förutom Fixartjänsten och det har fungerat bra. ... . .- .
man frågade huruvida man använder skyddsutrustning i hemtjänsten Vid
misstanke om symptom har man utökad utrustning. Annars är det som vanligt och
basala hygienrutiner ska följas, precis som vanligt.
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$ 17 Frågeställningar från referensgruppen

Knut berättar atl ajl ledsagning försvann när pandemin kom. Det har dock
fungerat eker det att Knut och Emelie haft samtal kring att ledsagningen

nte fungerat initialt fungera trots krissituationer. Måste se över rutinerna
för hur det ska hanteras när sådana situationer uppstår.
Vi har lärt oss mycket av pandemin och hur man behöver jobba när det
händer.

Individuellplan enligtLSS

u=nn=u=lllä=Hk:=.u:man;*;
informera om den men ansvaret ligger inte hos oss.

$ 18 ordförande informerar

och man inväntar eventuellt svar på dessa.

$ 19 övriga frågor

Knut undrade kring ett mail som kommit gällande kundråd för Skånetrafiken, Det
ska finnas ett nytt reglemente som är beslutat den 16 april och man undrar om

:lB!=$:===:i:=:=::''".«
mailar dem ang. hur dem kommit fram till detta.

Nästa möte 22/10, förväntas att bli av fast i Bl107 som vanligt.
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