Brukarråd 18 april 2018
Protokoll
1.

Ordförande hälsar välkomna

2.

Föregående protokoll
Micke läser upp föregående protokoll.

3.

På gång i verksamheterna
I maj kommer sex– och relationsombuden
ordna studiecirklar om sex och relationer.
Det kommer att vara fyra träffar
med olika teman.
Bland annat teman om hur man är mot varandra
och hur man kan använda internet på ett bra sätt.
Inbjudan kommer att skickas ut snart
till alla LSS-bostäder och dagliga verksamheter.
Den 17 maj klockan 10-15 är det kvalitetsmässa.
Denna gången är det på Folkets hus.
Goda exempel från våra verksamheter
och från äldreomsorgen kommer att visas.
Fler personer vill flytta till LSS-bostäder i Landskrona.
Därför behöver vi bygga nya bostäder.
De nya bostäderna ska vara tillgängliga.
Det kan exempelvis betyda att det finns spisvakt
eller att det inte finns några trösklar mellan rummen.

Det kan också betyda att bostaden är mer isolerad
så att ljud utifrån eller från grannar inte hörs.
Det är bra om man är känslig för ljud.
Det finns också bostäder som är tillgängliga
med hjälp av teknik.
Då kan bostaden hjälpa till att påminna om
när det är dags för matlagning
genom att sänka ljuset från lamporna i alla rum
förutom köket där lamporna tänds.
Tekniken kan man styra med sin mobiltelefon
eller surfplatta.
Det är inte bestämt hur de nya bostäderna
ska byggas ännu.

Område stöd och service har fått
en plan för e-hälsa.
E-hälsa betyder teknik
som kan hjälpa till i vardagen.
Det kan till exempel vara
att kunna söka om hjälp enligt LSS på internet
istället för på pappersblankett.
Det kan också vara påminnelser i mobiltelefonen
istället för att personal ska påminna.
Det gör att man kan bli mer självständig.
Planen för e-hälsa berättar
vad vi behöver bli bättre på.
När man arbetar med e-hälsa
är det viktigt att tänka på
hur man kan använda tekniken
på ett bra sätt.

4.

Brukarrådets protokoll
My visar förslag på pärm
som kan finnas i alla verksamheter.
Pärmen innehåller information om brukarrådet,
protokoll, frågor till brukarrådet
och broschyrer som brukarrådet gjort.
Förslag från brukarrådet att ändra färg
på pärmen till turkost.
Broschyren om brukarrådet behöver uppdateras.
Brukarrådet föreslår att den ska vara
i samma färg som pärmen.
My får i uppdrag att uppdatera pärmen
och broschyren.
På nästa brukarråd kan vi ta en ny bild
till broschyren.

5.

Habiliteringsersättning (förkortas HAB)
Det är kommunerna som betalar HAB.
Varje kommun bestämmer själv
hur mycket de ska betala.
Det gör att det ser olika ut
i olika kommuner.
Det finns också kommuner
som inte betalar HAB.
År 2018 kan alla kommuner få pengar
från staten för att betala HAB.
Eftersom alla kommuner kan få pengar
betyder det att det kommer fortsätta se olika ut.
De kommuner som inte betalar HAB
kan betala HAB 2018.
De kommuner som redan betalar HAB
kan betala mer i HAB 2018.

Om vi vill få extra pengar för HAB
betyder det att HAB höjs 2018
och sedan sänks igen 2019.
Vi pratar om fördelar och nackdelar med detta.
En fördel är att man får mer pengar 2018
som man kan spara.
En nackdel är att man vänjer sig vid mer pengar
och det kan bli svårt när det sänks igen 2019.
Om man inte höjer HAB 2018
slipper man förändringar.
Micke har lyssnat på var brukarrådet tycker.
Det är Micke som ska bestämma
hur det kommer att bli.

6.

Tid för nästa brukarråd
Onsdag 13 juni klockan 13-15
Tack för ett bra möte!
Michael Mårtensson /ordförande
My Erdfelt /sekreterare

