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KOMMUNALA FUNKTIONSRÄTTSRÅDET   PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2019-02-14 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Plats och tid Aggarp, Svedala kommunhus 
2019-02-14, kl 17:00-18:20 

Paragrafer 1-4 

Beslutande Se sid 2 

Övriga deltagande Se sid 2 

Underskrift sekreterare  

 Moa Blom 

Underskrift ordförande  

 Per Mattsson 

Utses att justera Tomas Bengtsson  

Justeringsdatum 2019-02-21 

Justerande     

  Tomas Bengtsson   
     
Protokollets förvaring  Vård och omsorg, Svedala 

kommunhus 
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KOMMUNALA FUNKTIONSRÄTTSRÅDET   PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2019-02-14 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Beslutande 
Per Mattsson, ordförande 
Tommy Rosenberg, ledamot, socialnämnden 
Eva Karlsson, vice ordförande, Svedala anhörigförening 
Stefan Bauer, ledamot, Svedala anhörigförening 
Tomas Bengtsson, ledamot, Caos Café 
Catharina Sunnanväder, ledamot, Caos Café 
Ann-Christin Walméus, ledamot, FUB 
Elisabeth Christoffersson, ledamot, FUB 

Övriga närvarande 
Leena Berlin Hallrup, socialchef 
Maria Danielsson, områdeschef 
Moa Blom, verksamhetsstrateg 
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KFR § 1    

Val av vice ordförande 

Beslut 
Kommunala funktionsrättsrådet beslutar  
att utse Eva Karlsson till vice ordförande i kommunala funktionsrättsrådet. 

 

Sammanfattning 

Svedala anhörigförening föreslår Eva Karlsson som vice ordförande.  
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KFR § 2   

Presentation av FUB 

Beslut  
Kommunala funktionsrättsrådet beslutar 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning 

FUB står för föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.  FUB har ca 
25 000 medlemmar varav ungefär 25 personer är medlemmar i Svedala kommun. 
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KFR § 3  

Nulägespresentation av LSS-verksamhet i Svedala 
kommun och framtida behov inom LSS  

Beslut  
Kommunala funktionsrättsrådet beslutar 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning 

Det finns fyra stycken gruppbostäder med totalt 23 lägenheter i Svedala kommun samt ett 
trapphusboende med 6 lägenheter. För tillfället har är det två stycken beslut som inte är 
verkställda. Det finns även personer som är externt placerade. Extern placering sker av olika 
anledningar, exempelvis att verksamheten ni i Svedala inte kan tillmötesgå de behov som den 
enskilde har.  

Det finns 43 personer som är beviljade daglig verksamhet. Satsningar har gjort genomförts för 
att öka den utflyttade dagliga verksamheten. Den delutflyttade dagliga verksamheten ökade 
under 2018 med 60%. 

Korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn och unga finns på Astern. Det pågår ett 
utvecklingsarbete avseende innehållet i verksamheten. 

Personal inom LSS har fått kompetensutveckling genom kurser i specialpedagogik och 
pedagogiskt ledarskap.  

Satsningar görs på teknikutvecklingsombud på varje arbetsplats, de arbetar med nya 
hjälpmedel för att bland annat förbättra kommunikationen mellan de boende och personalen. 
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KFR § 4  

Kommande möten  

Beslut  
Kommunala funktionsrättsrådet beslutar 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning 

Förslag på punkter till kommande möten: 

Hemtjänstens utformning i kommunen med tanke på att vi är en stor kommun till ytan, vårdtid 
kontra restid. 

Information från Caos Café angående Region Skånes inflytanderåd avseende psykiatrin i 
Malmö och Trelleborg. 
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