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KOMMUNALA FUNKTIONSHINDERSRÅDET  

Plats: Lomma kommun, Lokal - Flädie 

Tid: 2022-10-06, klockan 17:00-18.30

Ledamöter: 
Lennart Månsson (M), Ordförande  
Oscar Magnusson (M), Ledamot  
Britt Hjertqvist (L), Ledamot  

Ersättare: 
Lena Svensson (C), Ersättare 
Christer Philipsson (KD), Ersättare 
Rune Setthammar (S), Ersättare 

Representanter: 
Eva Halléus (Funktionsrätt Lomma) 
Leif E Bjurström (Funktionsrätt Lomma) 
Monica Vikingsson (Demensförbundet) 
Ingegerd Hägg (Demensförbundet) 
Pär Ekström (Utskottet för tillgänglighetsfrågor)  

Övriga deltagare:  
Olivia Murdock, Nämndsekreterare 
Mikael Klang, Enhetschef avdelningen för funktionsstöd  

Utses att justera: Oscar Magnusson  

Justeringens plats och datum: Digital justering, 2022-10-14 

Paragraf: §10-§15 

Protokollet har justerats av: 

Sekreterare Olivia Murdock 

Ordförande Lennart Månsson 

Justerande Oscar Magnusson   
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KFR § 10 SBN/2022:119 

Uppföljning av tidigare protokoll 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Lennart Månsson (M) läser igenom föregående sammanträdes minnesanteckningar.  

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunala funktionshindersrådet 2022-04-07. 

Beslut: 
- Kommunala funktionshindersrådet har tagit del av tidigare protokoll och lägger det till 

handlingarna.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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KFR § 11 SBN/2022:119 

Information om habiliteringsersättning 

Ärendebeskrivning 
Enhetschef Mikael Klang presenterar sig för rådets representanter och förtroendevalda. Vidare 
informerar han om åtgärder inom habiliteringsersättning för personer som har daglig verksamhet 
utifrån LSS i Lomma kommun. Habiliteringsersättningen har historiskt varit låg, men har nu utökats 
och ligger på en bra nivå i Lomma kommun. Ersättningen har finansierats från budget och 
statsbidrag. Framöver kommer överskott från statsbidraget betalas ut som en bonus istället för att 
överskottet lämnas tillbaka. Mikael lyfter även att denna åtgärd har blivit positivt bemött. Leif E 
Bjurström från Funktionsrätt Lomma berättar även att man inom funktionshinderrörelsen drivit 
frågan om statsbidrag som bonus sedan 2018. 
 
Mikael Klang informerar även rådet kort om initiativet heltidsresan inom Lomma kommun.  
 

Beslut: 
- Kommunala funktionshindersrådet har tagit del av informationen.   

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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KFR § 12 SBN/2022:119 

Information från nämnderna 

Ärendebeskrivning 
Britt Hjertqvist (L), ledamot i socialnämnden, informerar om: 
- Åtgärder inom schemaläggning för vårdpersonal, man ska nu titta på behov hos brukare för 

schemaläggning.  
- Man har tittat på måltidssituationen för brukare, vilken har förbättrats.  
- En enhet inom socialförvaltningen ska arbeta med förbättringsarbete genom förebyggande 

verksamhet inom LSS-verksamhet.   
- Initiativ för kompetensutveckling hos personal har påbörjats.  
- Multiprofessionella team har implementerats för arbete med patienten i fokus.  

Eva Halléus från Funktionsrätt Lomma frågar om det finns en åldersgräns för anställda inom 
hemtjänst. Britt svarar att de ska ta med sig frågan.  
 

Oscar Magnusson (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, informerar om:  
- Det pågår en utredning om nytt folkbibliotek, kulturskola i norra Bjärred, mötesplats Bjärred. 
- Ytterligare öppettider i nuvarande folkbibliotek tittas på för att medborgare ska kunna komma in 

i biblioteket även utanför ordinarie öppettider.  
 
Lennart Månsson (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, informerar om:  
- Invigning av ny skola i Lomma.  
- Nya Bjärehovsskolan i Bjärred ska öppnas vid årsskiftet.  
- Uppdatering om ny idrottshall i Borgeby. 
- Uppdatering om långa bryggan i Bjärred. 
- Nya kommunhuset och gymnasieskolan i Lomma.  
- Kommande informationsmöte om Bjärreds vångar där det utreds möjlighet att bygga särskilt 

boende. Britt Hjertqvist samt Monica Vikingsson från Demensförbundet lyfter ett önskemål om 
att involvera anhöriga till demenspatienter i planeringen av detta, demensföreningen föreslås 
bjudas in.   

Beslut: 
- Kommunala funktionshindersrådet har tagit del av informationen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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KFR § 13 SBN/2022:119 

Information från representanterna och rapport från utskottet för 
tillgänglighetsfrågor 

Ärendebeskrivning 
Monica Vikingsson från demensförbundet informerar om:  
- Uppdatering av verksamheten för musik på demensboenden.  
- Uppdatering om information till anhöriga för bemötande av demenssjuka.  
- Kommande öppen föreläsning på biblioteket i Bjärred, även musik på Jonasgården och Havsblick.  
- Julfest på Habo gård den 7 december 2022. 
- Föreningen firar 30-årsjubileum 2023.  
 

Pär Ekström från utskottet för tillgänglighetsfrågor informerar om:  
- De nya badstolarna på badplatsen fungerar bra. Det behövs emellertid åtgärder för rampen och 

hissen på badet. Det finns önskemål om ny lösning för badet för att skydda mot vindar, som en 
badpir eller vågbrytare. Det lyfts även att detta problem har funnits i många år.  

- Man diskuterar trafiksituationen vid Linneaskolan och Karstorps norra, då det upplevs vara en 
riskfylld situation vid avlämning/hämtning. Blåbärsgatan är hårt belastad. Leif E Bjurström 
berättar att denna fråga var uppe i senaste TSR och att dialogen om detta har lyfts. 

- Fråga om förändring av reglemente för KFR då ingen uppdatering har förmedlats. Frågan finns i 
protokollet från TSR våren 2021. Önskemål om att detta måste drivas vidare. Britt Hjertqvist 
berättar att detta inte varit uppe i SNAU men att hon tar med sig frågan. Frågan gäller även 
utskottet för tillgänglighetsfrågor. Man föreslår att reglementet inte ska ändras.  

 

Beslut: 
- Kommunala funktionshindersrådet har tagit del av informationen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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KFR § 14 SBN/2022:119 

Övrigt 

Ärendebeskrivning 
Eva Halléus från funktionsrätt Lomma har med sig en fråga om mobilitetsstöd. Lagen om 
mobilitetsstöd lyftes på KFR 2022-04-07 och Eva framför en förfrågan om att ärendet tas vidare inom 
politiken. Hon berättar att den nuvarande situationen leder till stora utgifter för privatpersoner för 
att ha möjlighet att köra bil med sin rullstol. Detta gäller individer som inte kvalificeras i 
Försäkringskassans anpassning, vilket inkluderar personer över 65 år. Det lyfts önskemål om att 
ärendet om mobilitetsstöd prövas på nytt inom kommunen. Britt Hjertqvist svarar att frågan ska tas 
vidare.  
 
Lena Svensson (C) informerar om att det tidigare inkommit frågor från demensföreningen 
Lomma/Bjärred om ekonomiskt bidrag i form av kollekt från kyrka, vilket har förts vidare och 
anammats. Insamlad kollekt kommer vid tillfälle att tillägnas demensföreningen.  
 

Beslut: 
- Kommunala funktionshindersrådet har tagit del av informationen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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KFR § 15  

Beslut om mötestider för 2023 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Lennart Månsson föreslår beslut om mötestider för kommunala funktionshinderrådet 
2023 som följande: 2023-04-13 samt 2023-10-05.  

Beslut: 
- Kommunala funktionshinderrådet fastställer mötestider för 2023.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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