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2019-09-18 Kommunala funktions- och anhörigrådet 

Plats 
Tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Samlingssalen vid Örnen, Dackegatan 38, Tingsryd 
Torsdagen den 18 september 2019 kl. 15:30- 17:00 

Magnus Carlberg, ordförande 
Inga-Lill Areskoug, FUB 
Ragnhild Olsson, SPES 
Marina Viktorsson, FUB 
Monica Jonasson, Attention Kronoberg 
Ulla Liefwendal, Osteoporosföreningen Kronobergs län 
Ing-Marie Ericsson, Neuro 
Monica Hultman, Neuro 
Kerstin Möcander, Strokeföreningen Värend 
Gerd Hjort, Synskadades riksförbund Kronoberg 

Martin Hansson, vård- och omsorgschef 
Jörgen Wijk, sekreterare 

Monika Hultman 
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Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Kommunledningsförvaltningen Medborgarkontoret, onsdagen den 1 oktober 
2019, kl. 08:30 

Under
skrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande _i _~ f tG\.. -~ --- --- ---- ----- -- -- ------------
Monika Hultman 
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KFA § 1 Justering av Kommunala Funktions- och anhörigrådet 

Justering av dagens protokoll sker onsdagen den 1 oktober 2019, 
kl. 08:30. Monika Hultman utses till protokolljusterare. 

KF A § 2 Fastställande av dagordning 

Kommunala Funktions- och anhörigrådet fastställer dagordningen. 

KFA § 3 Val av vice ordförande 

Monika Jonasson utses till vice ordförande i rådet. 

KF A § 4 Information om reglementet 

Reglementet kommer att sändas ut tillsammans med protokollet. 

KF A § 5 Sammanträdesupplägg 

Den process som gäller för hur ärenden tas upp till sammanträden 
innehåller först en avstämning mellan föreningar där vice ordförande 
leder, sedan beredning med presidiet och därefter sammanträdet. 
Sammanträdena hålls samma dag som kommunala pensionärsrådets 
sammanträde. 

KF A § 6 Centrumplan Tingsryd 

Vid sammanträdet medverkar utvecklingschefHenrik Paulsson och 
näringslivsutvecklare Ros-Marie Svensson som är kommunens 
huvudansvariga för projektet "Centrumplan Tingsryd" som har pågått 
sedan den 1 januari. Under hösten tar man in inf01mation om vad det 
invånare anser man ska göra, kommande fyra år finns 
investeringsmedel avsatta i budget som kan användas för förbättringar 
i gatu- och torgmiljöer. Synpunkter från rådets medlemmar på 
centrummiljöerna samlas in av de närvarande tjänstepersonerna. 
Vidare berättar Henrik Paulsson om den referensgrupp som skapats 
och deras synpunkter så långt. Material har också samlats in via en 
digital enkät och en pappersenkät i butiker. Allt underlag har samlats 
in, nu återstår slutrapp01i att skiva. 

KFA § 7 Habiliteringsersättning 

Socialstyrelsen har fördelat ett stimulansbidrag för 
habiliteringsersättning till landets kommuner. Tingsryds kommun har 
under 2018 använt statsbidraget för att etablera 



TINGSRYDS KOMMUN 

Kommunala funktions- och anhörigrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-09-18 3 (3) 

en höjning av ersättningsnivån till respektive deltagare. Under 2019 
har Tingsryds kommun rekvirerat ca 200 tkr för att bibehålla 
ersättningsnivån för habiliteringsersättningen. 

Utöver dessa 200 tkr har ytterligare medel tillkommit då andra 
kommuner i landet inte har rekvirerat sin kvot, totalt ca 333 tkr. Dessa 
ytterligare medel (3 3 3 tkr) föreslår förvaltningen ska hanteras i ett 
bonussystem där alla omsorgstagare med beslut daglig verksamhet 
enligt LSS med en närvarotid på minst ca 80% av sin beviljade tid 
också tilldelas en habilitetersättningsbonus vid enskilt 
utbetalningstillfälle/en under 2019. Ersättningen fördelas utifrån 
antalet deltagare som uppfyller ovanstående kriterier. Ersättningen är 
utöver ordinarie habiliteringsersättning. Syftet är att, utöver ordinarie 
ersättning, ge förstärkt uppmuntran och uppskattning för deltagande i 
den dagliga verksamheten. 

KF A § 8 Nästa sammanträde 

Det beslutas att nästa sammanträde hålls den 5 november kl. 16.30. 
Det beslutades vidare att beredningen hålls den 8 oktober kl. 15.00. 

Gerd Hjort föreslår att en dator för synskadade kan köpas in till 
biblioteket. Hon undrar om en sådan kan köpas in för de pengar som 
är testamenterade från en person i Södra Sandsjö. 
Det föreslås att Johan Vinten bjuds in till nästa gång. 



Ti 
k 

Reglemente för Kommunala funktions- och anhörigrådet (KFA) 
Antaget av fullmäktige 2019-05-06 § 78 

Syfte 
Kommunala funktions- och anhörigrådet är ett remissorgan i frågor som rör personer 
med funktionsnedsättning samt deras anhöriga. Rådet ska verka för att stärka dessa 
gruppers inflytande och att deras frågor beaktas av de kommunala styrelserna, nämn
derna och förvaltningarna. Rådet ger intresseorganisationerna möjlighet att initiera nya 
frågor till kommunens samt är ett forum för opinions bildning och kunskapsspridning. 

Utbildning 
Intresseorganisationerna utbildar sina ledamöter och ersättare samt håller dem infmme
rade om de funktionsnedsattas situation i samhället och tillhandahåller dem med rele
vant information för att på ett kompetent sätt kunna företräda de funktionsnedsatta och 
deras anhöriga i rådet samt vara en konstruktiv samverkanspaii för kommunen. 

Uppdrag 
Kommunens företrädare ska verka för att info1mera rådet om planer och förändringar 
som direkt berör personer med funktionsnedsättning och dess anhöriga och inhämta 
synpunkter i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag har möjlighet att påverka 
ärendets handläggning. Företrädai-e från kommunen har även möjlighet att infmmera 
om annat som bedöms som relevant för rådet. 

Intresseorganisationernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt ai·beta för för
ändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till 
lämpliga anpassningar av det serviceutbud som direkt berör de funktionsnedsattas möj
ligheter till en god livskvalitet. Intresseorganisationernas representanter skall delge sina 
respektive organisationer den av företrädare från kommunen givna infmmationen. 

Sammansättning och organisation 
Rådet är organiserat under vård- och omsorgsnämnden. 

V aije intresseorganisation utser en ordinarie ledamot och en ersättare. Mandatperioden 
för ledamöter och ersättare är 1 år och utses av respektive organisation. 

Föreningar som avser att ingå i rådet skall meddela vård- och omsorgsnämnden detta. 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar om vilka intresseorganisationer som skall inklude
ras i rådet. Krav är att det ska vara registrerade föreningar. 

Intresseorganisationerna kan vara lokala organisationer (Tingsryds kommun) eller reg
ionala organisationer (Tingsryds kommun skall ingå). Valda representanter skall vara 
bosatta i Tingsryds kommun. 

Ordförande i rådet är ordföranden i vård- och omsorgsnämnden. 2: vice ordförande ut
ses av kommunstyrelsen. Mandattiden för personer tillsatta av kommunen är fyra år och 
följer mandattiden för fö1iroendevalda vid allmänna val. 

1(2) 



1 :e vice ordföranden utses av ledamöterna från intresseorganisationerna och väljs av 
rådet för ett år i taget. Valet gör på första sammanträdet vaije år. 

2(2) 

Ersättai·e har närvai·ande- och yttranderätt vid rådets sammanträden men ingen beslutan
derätt i andra fall än när ersättaren tjänstgör i stället för frånvarande ordinarie ledamot. 

Beredning 
Ordförande, 1 :e vice ordförande, 2:e vice ordförande och sekreterare utgör en beredning 
som sammanträder tidigast 21 dagar innan rådet. Beredningen ansvmar för att göra dag
ordningen. 

Beredningsutskott 
Rådet äger rätt att imätta ett beredningsutskott som då skall bestå av representanter för 
intresseorganisationerna. Beredningsutskottet har möjlighet att inför beredningen sam
ordna vilka ärenden intresseorganisationerna vill ska lyftas vid beredningen av den 1 :e 
vice ordföranden. 

Ärendebehandling 
Rådet äger inte rätt att behandla ärende rörande enskilda personer eller andra ärenden 
som lyder under sekretess. 

Rådets formella ställning 
Rådets är ett remissorgan och inte en kommunal vald nämnd med beslutsbefogenheter. 
Rådets verksamhet regleras dätmed inte av kommunallagens bestämmelser avseende 
arbetsformer och beslutsförhet m.m. 

Sammanträden 
Rådet sammanträder fyra gånger per år. Datum ska fastställas året innan på årets sista 
sammanträde. Härutöver kan rådet kallas till extra sammanträde om så erfordras. För
k01iad kallelsetid kan också tillgripas om/nät· ärenden av speciell karaktär och dignitet 
uppkommer. 

Kommunen ansvai·ar för sekreterarfunktionen vid rådets möten. Protokoll från samman
träde skall finnas utlagt på kommunens hemsida senast fyra veckor efter sammanträdet. 

Rådets ledamöter skall senast 21 dagar före vaije ordinarie sammanträde till ordföran
den/sekreteraren anmäla de ärenden som önskas ta upp på dagordningen till sammanträ
det. 

Kallelsen skall utsändas senast två veckor före sammanträdet. 

Ekonomi 
Till såväl kommunens som intresseorganisationerna representanter utgår reseersättning 
och rätt till förlorad arbetsfö1ijänst enligt av kommunfullmäktige fastställda regler för 
kommunalt fö1iroendevalda. 

Antagande och revidering av reglemente 
Reglemente för rådet skall fastställas av kommunfullmäktige. Ändringar av reglementet 
kan aktualiseras av kommunala funktions- och anhörigrådet, kommunstyrelsen, vård
och omsorgsnämnden eller kommunfullmäktige. 


