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Kommunala funktionshinderrådet
Plats och tid

HSOs lokaler, Skansvägen 5, Lund, 2020-01-29 klockan 18.00–
21.00

Ledamöter

Börje Hed (FNL), kommunstyrelsen, ordförande
Kenth Andersson (S), kommunstyrelsen
John Lager (C), kultur- och fritidsnämnden
Saima Jönsson Fahoum (V), kultur- och fritidsnämnden
Ljiljana Lipovac (KD), servicenämnden
Sengül Köse Lindqvist (FI), socialnämnden
Joar Lindén (L), tekniska nämnden
Steingrimur Jonsson (V), tekniska nämnden
Pia Askman (C), vård- och omsorgsnämnden
Pär-Ola Nilsson (S), vård- och omsorgsnämnden
Anders Sjögren, HSO
Gerd Johansson, HSO
Helena Fernholm, HSO
Jeanette Persson, HSO
Lars A. Ohlsson, HSO
Mai Almén, HSO
Margareta Sjöstedt, HSO
Mats-Peter Nilsson, HSO
Nilla Bolding, HSO
Vilhelm Ekensteen, HSO
Christina Krol, Lundabygdens Dövas Förening – till 19.45
Ann-Christin Fast, SRF Lundabygden

Övriga

Christin Jönsson, tillgänglighetsrådgivare,
Stadsbyggnadskontoret
Lis Carlander, överförmyndarnämnden
Louise Snellman, enhetschef överförmyndarenheten
Björn Bengtsson, handläggare överförmyndarenheten
Ingrid Dahl, handläggare överförmyndarenheten
Karin Thulin, Utvecklingsledare, Vård- och omsorgsförvaltningen

Justerare

Ann-Christin Fast
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Vård- och omsorgsförvaltningens lokaler, Bangatan 10A, Lund,
den 12 februari. Protokollet finns tillgängligt från kl. 08.00.
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Karin Thulin
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Börje Hed (FNL)
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§1

Mötets öppnande och närvaro

Ordförande Börje Hed förklarar sammanträdet öppnat.
Mötesdeltagarna presenterar sig och sekreterare Karin Thulin
noterar vilka som är närvarande.
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§2
Val av justeringsdag, justerare och
ersättare
Beslut
Kommunala funktionshinderrådet beslutar
att utse Ann-Christin Fast till justerare och Sengül Köse Lindqvist till
ersättare samt
att protokollet finns tillgängligt för justering från klockan 8.00
på vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10A i Lund den 12
februari.
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§3

Punkter från föregående protokoll

Föregående protokoll har inte skickats ut.

Beslut
Kommunala funktionshinderrådet beslutar
Att föregående mötes protokoll tas upp vid mötet 2020-03-17.
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§4

Godkännande av dagordning

Beslut
Kommunala funktionshinderrådet beslutar
Att tillföra en ny punkt på dagordningen gällande förändringar i
ordförandeskap.
Att i övrigt fastställa den föreslagna dagordningen.
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§5

Förändringar av ordförandeskap

Börje Hed kommer att sluta som kommunalråd och ersättas av Jan
Annerstedt. Ledamöter från föreningarna har sedan tidigare uttryckt
att det är viktigt att det är ett kommunalråd som är ordförande i KFR.
Börje undrar vad rådsmedlemmarna önskar. Den samstämmiga
åsikten från föreningarna är att det ska vara ett kommunalråd, bland
annat på grund av det ger en auktoritet gentemot politiken och
tjänstemän.
Börje framför önskemålet som får hanteras i kommunalrådskretsen.
Det är inte säkert att det blir Jan Annerstedt som ersätter i KFR.

Justerare

Utdragsbestyrkande

8 (14)

Kommunala funktionshinderrådet

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-29

§6

Tema: Överförmyndaren

På grund av tekniskt strul kunde inte Överförmyndaren visa sin
presentation. Presentationen bifogas protokollet.
Louise Snellman inleder med att berätta att Överförmyndaren är en
av få obligatoriska nämnder i en kommun och de tillhör
kommunkontoret. På Överförmyndarenheten arbetar en chef och tio
medarbetare: åtta handläggare (jurister eller ekonomer) och två
administratörer. Enheten är uppdelad i två team, ett ansökningsteam
och ett tillsynsteam. Deras uppdrag är att utöva tillsyn över
ställföreträdarna.
Cirka 1000 personer i Lund har en ställföreträdare och cirka 600
personer har detta som ett uppdrag. Det finns ett behov av fler och
en rekryteringskampanj pågår. Ställföreträdaren får ett arvode på i
snitt 800-900 kr per månad och det beskattas. Huvudregeln säger att
den som har ställföreträdare ska betala ett litet arvode själv.
Överförmyndaren certifierar de ställföreträdare som anses vara
extra skickliga och dessa blir sedan mentorer till nya.
Louise Snellman berättar att lagstiftningen är från 1920-talet och
därför behöver moderniseras och förändras för att bättre stämma
överens med dagens samhälle. Till exempel när det gäller
digitaliseringen i form av bank-id och Swish. En utredning kring
lagstiftningen pågår och Lis Carlander, ordförande i
överförmyndarnämnden, är en av de som yttrar sig som expert i
utredningen.
Man ser att antalet ärenden ökar och även komplexiteten i ärendena.
Det behövs fler bra ställföreträdare och att teknik utnyttjas på bästa
sätt. Därför försöker man inom enheten att utveckla arbetet med
digitalisering.
Handläggare Björn Bengtsson berättar att flera ställföreträdare
tycker att det är svårt att redovisa till överförmyndaren.
Årsredovisningen innehåller ekonomin samt redogörelse för
uppdraget, kontakter med huvudmännen och nätverket med mera.
Man vill underlätta redovisningen då det eventuellt kan medföra att
fler kan tänka sig ett uppdrag som ställföreträdare eller att befintliga
kanske kan tänka sig ett uppdrag till. Överförmyndaren vill därför
skapa en e-tjänst som hämtar in den information som krävs och
sedan automatiskt läggs in i redovisningen. Man hoppas också på en
ökning av rättssäkerheten genom detta, att oegentligheter
framkommer bättre. Dessutom skulle det ge mer tid till kontakter
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med de som är i behov av ställföreträdare. Björn är en del i ett
projekt tillsammans med Trelleborg, Helsingborg och Malmö för att
utveckla detta.
Ingrid Dahl rekryterar gode män och förvaltare. Ibland föreslås
någon och oftast är det en anhörig. Registerkontroll görs på alla:
Kronofogden, belastningsregistret, socialregistret. Även en
bedömning gällande lämplighet i övrigt.
I många ärenden finns det inte ett förslag och då ska handläggaren
hitta någon lämplig. En bank med kandidater finns, även döva.
Handläggaren försöker matcha utifrån hjälpbehov. Olika
yrkesbakgrunder kan tillföra olika för olika huvudmän.
Introduktionsutbildning ges till alla nya och fyra gånger per år
erbjuds utbildningar, t.ex. om funktionsnedsättningar.
En föreningsledamot undrar hur många huvudmän man har? Finns
det något maxantal? Max 15 uppdrag får man ha. Man börjar alltid
med ett för att se hur det fungerar.
En föreningsledamot lyfter att ”föra sin talan” och ”sörja för person”
borde vara svårare för överförmyndaren att kontrollera än de rent
ekonomiska frågorna. Varför har man inte någon anställd på
överförmyndaren med annan bakgrund än jurist och ekonom, någon
som kan funktionshinder? Överförmyndaren tar det med sig som en
idé.
En föreningsledamot undrar hur ”de mjuka värdena” bevakas. Att
ibland kunna köpa något litet extra, till exempel. För tio år sedan
tittade överförmyndaren endast på ekonomin. Numera frågar
handläggaren alltid exempelvis boendepersonal hur det fungerar
med pengarna för att kunna fånga upp.
Överförmyndaren informerar om vad som gäller avseende
ställföreträdares ersättning, efter en fråga från en föreningsledamot.
Föreningsledamöter undrar vad överförmyndaren gör vid klagomål
eller misstanke om oegentligheter. Vissa saker frågar handläggaren
om när vederbörande ringer ut till exempelvis boende. Det som
gäller pengar är lätt att spåra. Ansökningar om exempelvis hemtjänst
är lätt att undersöka om de stämmer eller inte. Ibland tar man
kontakt med anhöriga. De närmaste anhöriga har rätt att få titta i
akten.
När det har inkommit ett klagomål får den som det klagas på yttra
sig. Det tas kontakt med boendepersonal eller andra i omgivningen
som får ge sin version. Kan till exempel komma fram till att personen
behöver fråntas sitt uppdrag eller att det inte finns en grund för det.
Max 10 ställföreträdare per år avslutar sitt uppdrag på grund av
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klagomål. Det vanligaste är då att ställföreträdaren själv väljer att
avsluta.
Föreningsledamöter lyfter att många av brukarna har svårigheter
vad gäller kommunikationen, både att uttrycka sig själv och att förstå
talat språk. Påtalar vikten av att ställföreträdaren ofta behöver ha
kunskap kring alternativ- eller kompletterande kommunikation
såsom tecken som stöd och bildstöd.
Diskussion förs kring anhöriga samt firmor som gode män.
Fråga från ledamot om det finns en värdegrund som man utgår från.
Överförmyndaren tar med sig detta som en idé för det fortsatta
arbetet.
Fråga från föreningsledamot om det har påverkat arbetet att
barnkonventionen nu är lag. Diskussionen har funnits länge inom
överförmyndaren. En konkret situation är då föräldrar vill ta ut
pengar från barnets konto. Då utgår handläggaren från om det är för
barnets bästa eller inte. Barnets åsikt inhämtas gällande
ställföreträdare och man har förlängt svarstiden till 10 dagar.
Fråga från ledamot om eventuellt samarbete med Vård- och
omsorgsförvaltningen och Socialförvaltningen. Överförmyndaren
arbetar för ett utvidgat samarbete i uppdragen. Informerar personal,
träffar biståndshandläggare och socialsekreterare. Dessa
yrkeskategorier har lagstadgad skyldighet att anmäla behov av
ställföreträdare.
Mötet ajourneras klockan 19.40 – 20.10.
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§7

Rapport från arbetsgrupper och nämnder

Bygg- och trafikmiljögruppen
Mats-Peter Nilsson inleder med att lyfta frågan om vem som kommer
att vara sammankallande i gruppen framöver. Vikarierande
utvecklingsledare Karin Thulin meddelar att hon fått information om
att Vård- och omsorgsförvaltningen inte är sammankallande i
gruppen längre, men vet inte mer i frågan.
Det informeras om att gruppen har haft möte med nya
bygglovschefen.
Brukarrådet för kollektivtrafik och färdtjänst
Nilla Bolding lyfter att vissa markeringar för övergångsställen och
skiljelinjerna mellan cykel- och gångbana inte har underhållits på
flera år. Frågan har lyfts av Nilla till tekniska förvaltningen som säger
sig känna till detta men gav inget besked om att åtgärda det.
Det har även framkommit att en del markeringar som ska vara vita,
istället är gråa. Joar Lindén lyfter båda frågorna i tekniska nämnden.
Diskussioner har förts i gruppen om Skånetrafikens nya betalsystem,
som upplevs svårhanterligt.
Diskussion förs kring färdtjänsten. Steingrimur Jonsson tar upp
upphandlingen av färdtjänst, där han reserverat sig angående ett
beslut i tekniska nämnden. Flera av föreningsledamöterna uttrycker
missnöje med hur färdtjänst fungerar. Flera av gruppens ledamöters
uppfattning är att kommunen inte tar ut de viten som man skulle
kunna göra gällande färdtjänsten.
LSS-gruppen
Gerd Johansson säger att gruppen har upplevts fungera sådär bra på
senaste tiden.
Några föreningsrepresentanter har startat upp att träffa presidiet i
Vård- och omsorgsnämnden. Man hade en sådan träff innan jul och
ska träffas i februari igen. Tanken är att ha ett par träffar per termin.
Vård- och omsorgsnämnden
Pär-Ola Nilsson informerar om att sista delen av internbudgeten ska
hanteras dagen därpå.

Justerare

Utdragsbestyrkande

12 (14)

Kommunala funktionshinderrådet

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-29
Avgifter på hjälpmedel införs. 65 kr per månad i eget boende. Avgift
på 300 kr om ett hjälpmedel som ska lämnas tillbaka ska hämtas hos
användaren. Flera av föreningsledamöterna har synpunkter kring
detta, såsom att det blir en stor kostnad för enklare hjälpmedel
exempelvis toalettstolsförhöjare, samt att det finns risk att personer
med dålig ekonomi inte tar emot hjälpmedel eller lämnar tillbaka
sådant som de behöver.
Höjd avgift för mat i särskilt boende.
Utdrag ur belastningsregistret kommer att börja krävas för arbete
inom hemvården.
Trygghetslarm kan nu ansökas om digitalt.
Ny träffpunkt i Genarp.
Nybyggnation av särskilt boende i Stångby.
Fråga från föreningsledamot om besparingar inom LSS. Detta ska
inte tas upp på kommunfullmäktige.

Beslut
Kommunala funktionshinderrådet beslutar
att ordförande Börje Hed tar kontakt med Vård- och
omsorgsförvaltningens kvalitetschef Susanne Berg för att reda ut
frågan angående vem som ska vara sammankallande i Bygg- och
trafikmiljögruppen
samt att Börje återkommer med svar till Mai Almén.
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§8

Nästa möte

Rådet sammanträder nästa gång tisdagen den 17 mars 2020.
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