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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor 
2022-06-01 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KRFF § 13  

Välfärdsteknik 

Ärendebeskrivning 
Samordnare Daniel Bergholm informerar rådet om vad välfärdsteknik innebär, 
vilka områden och verksamheter som det används inom idag och framtida 
möjligheter och användningsområden. 

Presentationen bifogas protokollet. 

 

Beslut 
Kommunala rådet för funktionshindersfrågor beslutar  
 
att ha tagit del av informationen 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor 
2022-06-01 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KRFF § 14  

Broschyr - att bo i gruppbostad 

Ärendebeskrivning 
Birgit Person har inkommit med synpunkter om broschyren Att bo i gruppbostad 
och att den bör revideras. Birgit Persson fick ta del av en reviderad upplaga av 
broschyren inför mötet med KRFF.  
 
Birgit Persson ska inkomma med synpunkter på broschyren som ska biläggas 
protokollet och sedan översändas till ansvarig verksamhetschef. 

Beslutsunderlag 
Synpunkt om Bo i gruppbostad – broschyr 2022-05-24 

 

Beslut 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar  
 
att översända bilagda synpunkter till ansvarig verksamhetschef.  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor 
2022-06-01 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KRFF § 15  

Återkoppling om utbildningsuppmaning 

Ärendebeskrivning 
Kommunala rådet för funktionshindersfrågor beslutade 2022-04-06 att skicka 
önskemålet till Huvuduppdrag Hälsa att titta på möjligheterna att anordna 
utbildning i lagstiftningen gällande SoL och LSS för rådet, presidierna i Familje- 
och utbildningsnämnden och Nämnden för omsorg och stöd samt för 
Överförmyndarnämnden. 
 
Huvuduppdragschef Filippa kurdve har besvarat önskemålet: 
 
Det pågår översyn av flera lagstiftningar däribland Socialtjänstlagen (SoL), och 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS). 

Förslaget om en ny SoL kommer att träda i kraft tidigast den 1 januari 2023. Det 
pågår parallellt en utredning av en äldreomsorgslag som är tänkt komplettera SoL 
med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre.  

Översynen av LSS och stärkt rätt till personlig assistans föreslås träda i kraft den 1 
januari 2023. 

Utbildning inom berörda lagstiftningar, för de olika nämndernas uppdrag, sker 
inom ramen för ordinarie utbildning i samband med ny mandatperiod. 
Utbildningsinsatser är planerade till Q1, 2023. I samband med ordinarie utbildning 
av SoL och LSS kommer det att finnas möjlighet för berörda presidier att delta. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse angående utbildning SoL och LSS – från huvuduppdragschef Filippa 
Kurdve 

Beslut 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar  
 
att ha tagit del av informationen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor 
2022-06-01 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KRFF § 16  

Fråga kring Kronohäktets trappor - synpunkt översänd 
till huvuduppdrag Samhälle 

Ärendebeskrivning 
Synpunkt inkom från Birgit Persson 202205-24 angående brsiter gällande 
Kronohäktets trappor, räcken och ringklocka. Synpunknten översändes till 
huvuduppdrag Samhälle.  
 
Samhälle har besvarat synpunkten skriftligt 31 maj 2022: 
Trappan är färdiggjuten och en smed är kontaktad för att hantera räckena under 
nästa vecka. Markeringarna är inte åtgärdade än.  
Ringklockan är på gång och kan monteras när placering kan bestämmas. Därför 
önskas kontakt med representanter från rådet för att bestämma placering. 
 
Kontakt förmedlas till ansvarig tjänsteperson. 

Beslutsunderlag 
KRFF – Synpunkter på Kronohäktets trapport – 2022-05-24 

 

Beslut 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar  

att ha tagit del av informationen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor 
2022-06-01 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KRFF § 17  

Hörslinga på stadsbiblioteket - synpunkt översänd till 
huvuduppdrag Samhälle 

Ärendebeskrivning 
Synpunkt har inkommit från Birgit Persson 2022-05-24 angående att hörslingan i 
stadsbibliotekets hörsal inte fungerar. Synpunkten översänds till bibliotekschefen.  
 
Representanter för Hörselskadades riksförening erbjuder sig att hjälpa till att testa 
utrustningen. 

Svar inkommer från bibliotekschefen efter rådets möte: 
Hörslingan är felanmäld, men ännu inte åtgärdad. Vi kommer att köpa in egen 
testutrustning för att kunna testköra hörslingan själv. Förhoppningsvis är felet 
åtgärdat under sommaren. 

Beslutsunderlag 
KRF - Hörslinga stadsbiblioteket – inkommen 2022-05-24 

Beslut 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar  
 
att ha tagit del av informationen.  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor 
2022-06-01 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KRFF § 18  

Automatiska dörröppnare på stadsbiblioteket -  
synpunkt översänd till huvuduppdrag Samhälle 

Ärendebeskrivning 
Synpunkt har inkommit från Birgit Persson 2022-05-24 angående problem med 
automatiska dörröppnare på stadsbiblioteket. Synpunkten översänds till 
bibliotekschefen.  

Svar inkommer från bibliotekschefen efter rådets möte: 
Hela entrén fungerar inte så bra. Den är inte tillgänglig och dörrarna är ganska 
tunga att öppna manuellt. Dörröppningsknapparna sitter helt tokigt till och det är 
inte tillgänglighetsanpassat. Dessutom finns den lilla kanten som kan bli ett onödigt 
hinder. 
Vi är medvetna om problemet och för en diskussion med Ängelholmslokaler om 
hur det ska kunna göras bättre för alla. 
 

Beslutsunderlag 
KRF - Automatiska dörröppnare på stadsbiblioteket – inkommen 2022-05-24 

Beslut 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar  
 
att ha tagit del av informationen.  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor 
2022-06-01 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KRFF § 19  

Jourverksamhet för hjälpmedel 

Ärendebeskrivning 
En fråga har inkommit om hur en enskild ska agera när hens rullstol/rullator går 
sönder utanför kontorstid? Är det långhelg kan det innebära en lång tid utan 
tillgång till sitt hjälpmedel. 

Ett svar har inkommit från enhetschef Gabriella Polansky: 

”För personer som har pågående insatser från hemtjänst eller hemsjukvård finns 
möjlighet att ersätta hjälpmedel, såsom rollator och rullstol, som gått sönder 
utanför kontorstider. Utbytet ombesörjs av kommunens hemtjänstpersonal eller 
sjuksköterska. 

För personer som inte har pågående insatser från hemtjänst eller hemsjukvård 
hanteras ärendet brådskande nästkommande vardag. Utanför kontorstider finns 
möjlighet till korttidsuthyrning från hjälpmedelsbutiker i närområdet.” 

Beslutsunderlag 
KPR - Jourverksamhet för hjälpmedel 2022-05-24 
Svar på fråga angående jourverksamhet hjälpmedel 2022-05-30 
 

Beslut 
Kommunala rådet för funktionshindersfrågor beslutar  

att ha tagit del av informationen samt att ordförande Ingela Sylwander tar med sig 
från till Medelpunkten. 
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