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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor 
2022-04-06 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KRFF § 1  

Justerare 

Birgit Persson väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll. Protokollet 
justeras digitalt måndagen den 11 april 2022. 

____ 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor 
2022-04-06 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KRFF § 2  

Ärendelista 

Ärende 9, Sommarprogram, ingår i ärende 7, organisation Fritiden. 
Ärendelistan läggs därefter med godkännande till handlingarna. 
 
____ 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor 
2022-04-06 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KRFF § 3 Dnr. NOS 2021/199 

Svar på skrivelse till KHR från Birgit Persson om 
Regionbuss 503 

Ärendebeskrivning 
Skrivelse inkommen från Birgit Persson om faran vid hållplats Kalixgatan där det 
saknas plattform att stiga ned på. Det saknas också vindskydd och önskas en  
reflexsnurra för att visa att man vill resa med bussen  
 
Ärendet hanterades på Kommunala Handikapprådet den 3 november 2021. 

Beslutsunderlag 
Svar från Huvuduppdrag Samhälle daterat den 15 november 2021 
Svar från Skånetrafiken  
Beslut från Kommunala Handikapprådet den 3 november 2021 
Skrivelse från Birgit Persson daterat den 18 augusti 2021 

Föredragande tjänsteperson 
Projektledare Josefine Karlsson 

Josefin Karlsson redogör för de ombyggnationer som ska ske vid Errarpsvägen och 
som ska resultera i tillgängliga busshållplatser och anslutande gång- och cykelbanor 
med start våren 2023. 

Beslut 
Råden för funktionshinderfrågor beslutar 
 
att ha tagit del av informationen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor 
2022-04-06 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KRFF § 4  

Information om branden på Södra sjukhusområdet 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef Filippa Kurdve informerar om den omfattande branden som 
skedde på Södra sjukhusområdet och som för Hälsas verksamhet drabbade 
Solängens vårdboende, korttidsvistelse för barn- och ungdomar, kontor för 
fysioterapeuter mm samt administration för verksamhetsområde Funktionsstöd. 
 
Evakuering av lokaler med vårdtagare och barn- och ungdomar sköttes fantastiskt 
av personalen. Tillfällig evakuering av Solängens vårdtagare skedde till Södra 
utmarkens idrottshall och barn- och ungdomar till daglig verksamhet. 
 
Samma dag fick Solängens personal och vårdtagare plats på Attendos nya 
vårdboende i Skummeslövsstrand där ett korttidsavtal har slutits. Ny lokal för 
korttidsvistelse för barn- och ungdomar ska vara på plats i slutet av april. Under 
tiden samarbetar Huvuduppdragen för Hälsa och Lärande och familj för att 
gemensamt lösa alla uppkomna lokalproblem. 
 
Krisstöd är insatt för personalen. 
 
Rådet för funktionshinderfrågor framför ett stort tack för det fantastiska arbete 
som utförts av huvuduppdraget för att hantera brandens konsekvenser. 
 

Beslut 
Råden för funktionshinderfrågor beslutar 
 
att ha tagit del av informationen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor 
2022-04-06 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KRFF § 5 

Information om funktionsprogrammet 

Ärendebeskrivning 
Planeringschef Ulrika Wattman informerar om att Ängelholmslokaler arbetar med 
att ta fram ett ramprogram för samtliga lokaler inför nybyggnationer, till- och 
ombyggnationer. 
Riktlinjer vid byggnationer av bostäder med särskilt service blir en del av 
handlingsprogrammet – Funktionsprogram. 
 
Funktionsprogrammet ska belysa vilka aktiviteter och funktioner som ska utföras 
på en specifik yta och vad som krävs för att utföra aktiviteten. 
Funktionsprogrammet kompletteras sedan med teknisk beskrivning och 
lokalprogram för storlek och precisering av ytor. 
 
Ett underlag till riktlinjer togs fram hösten 2021, fackliga synpunkter inhämtades i 
februari 2022. Ängelholmslokalers styrelse godkände riktlinjen vid byggnation av 
bostäder med särskild service – gruppboende – i februari 2022. 
 
Kommunstyrelsen ska ta beslut om ramprogrammet i sin helhet. 
 

Beslut 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
att ha tagit del av informationen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor 
2022-04-06 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KRFF § 6  

Vem har driften av körning till daglig verksamhet? 

Ärendebeskrivning 
Tf verksamhetschef för Funktionsstöd, Joakim Freij informerar om att Taxi 
Ängelholm har driften till daglig verksamhet i dag. Ny utförare ska ta över till 
hösten. Information om den nya utföraren kommer att informeras på 
nästkommande sammanträde med rådet. 

Beslut 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
att ha tagit del av informationen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor 
2022-04-06 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KRFF § 7  

Organisation Fritiden 

Ärendebeskrivning 
Tf verksamhetschef Joakim Freij informerar om den nya organisationen inom 
Fritiden. Enhetschefen kallar samman fritidsrådet som hanterar aktiviteterna som  
bland annat resulterar i ett Sommarprogram. 

Beslut 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
att ha tagit del av informationen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor 
2022-04-06 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KRFF § 8  

Önskemål om utbildning i SoL och LSS 

Ärendebeskrivning 
Birgit Persson, FUB, har efterlyst en utbildning för rådet i lagstiftningen gällande 
SoL och LSS.  
Utbildning för rådet ska ske enligt reglementet. 
 
Efter diskussion i rådet framförs önskemål om att kommunen anordnar en 
utbildning för rådet för funktionshinderfrågor, presidierna i Familje- och 
utbildningsnämnden och Nämnden för omsorg och stöd samt för 
Överförmyndarnämnden. 

Beslut 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
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. 
 

Beslutet ska expedieras till 
• Planeringschef Hälsa 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor 
2022-04-06 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KRFF § 9 Dnr. NOS 2021/196 

Svar på skrivelse til KHR från Handikappföreningarnas 
samarbetsråd om trapporna vid Kronohäktet 

Ärendebeskrivning 
Skrivelse inkommen från Handikappföreningarnas Samarbetsråd om trapporna vid 
Kronohäktet. Ledstängerna vid trapporna är för korta och slutar när det återstår ett 
par trappsteg. Det saknas en tydlig markering på översta och nedersta trappsteget 
var trappan börjar och slutar. Dessutom är det utplacerade skyltar och vimplar på 
Tingstorget som är till hinder för bland annat synskadade. 

Ärendet hanterades på Kommunala Handikapprådet den 3 november 2021 och 
skickades till Huvuduppdrag Samhälle för åtgärd. 

Beslutsunderlag 
Svar från Huvuduppdrag Samhälle med bilaga 
Beslut från Kommunala Handikapprådet den 3 november 2021 
Skrivelse från Handikapprådet 

Beslut 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
att be Huvuduppdrag Samhälle skynda på processen för att få ärendet färdigt, samt 
att återkoppla till rådet när det ska ske. 

Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdrag Samhälle, planeringschef 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor 
2022-04-06 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KRFF § 10 Dnr. NOS 2021/197 

Svar på skrivelse till KHR från Astma och 
Allergiföreningen om doftfria tvättstugor 

Ärendebeskrivning 
Inkommen skrivelse från Astma- och Allergiföreningen i Ängelholm om 
svårigheter för astmatiker att använda tvättstugor när tvätt- och sköljmedel används 
med parfymdoft. Föreningen önskar att få ut information om detta till hyresvärdar. 
Informationen bör göras på olika språk. 

Ärendet hanterades på Kommunala Handikapprådet den 3 november 2021. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Ängelholmshem/lokaler 
Beslut från Kommunala Handikapprådet den 3 november 2021 
Skrivelse från Astma och Allergiföreningen i Ängelholm med omnejd 

Beslut 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar att 
 
att ha tagit del av informationen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor 
2022-04-06 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KRFF § 11  

Gatupratare 

Ärendebeskrivning 
Birgit Persson, FUB, framför önskemål om att kommunen inför vår och sommar 
ser över att inga gatupratare står i vägen för rullstolar och för personer med 
synnedsättning. Översynen bör göras på Storgatan med angränsande gator. 

Beslut 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
att skicka önskemålet vidare till Huvuduppdrag Samhälle. 
 

Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdrag Samhälle, planeringschef 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor 
2022-04-06 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KRFF § 12  

Information om röstmottagning på boenden 

Ärendebeskrivning 
Valsamordnare Mattias Fyhr redogör för planeringen inför RKL-valet 2022. 
Förtidsröstning påbörjas den 24 augusti på sex platser, i huvudsak på kommunens 
bibliotek. 
 
Förtidsröstning kommer också att ske på särskilda boenden där vårdtagare, 
personal och anhöriga också är välkomna att rösta. 
 
Ambulerande röstmottagare kommer att finnas om man inte har möjlighet att ta sig 
ut från sin bostad och man inte har någon som kan budrösta. I de fallen ska man 
kontakta kommunens Kundtjänst, 0431-87000. 

Beslut 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
att ha tagit del av informationen. 
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