Minnesanteckningar från gemensamt möte mellan KFR och KPR 15/11 2017
Jonas Ek från Nacka inleder sitt anförande om välfärdsteknik. För att säkra kvalitet och att
tekniken hänger med och uppdateras ständigt: Produktkatalog frikopplad från avtalet och
avtalet innebär tjänsteupphandling, inte produkter. All info finns på nacka.se/valfardsteknik
Välfärdsteknik är mycket intressant och behövligt, man måste komma igång ordentligt i
Tyresö kommun. Studiebesök i Nacka, både deltagare ur råden men också tjänstemän och
politiker från Socialnämnden, där frågan främst ska drivas, kan boka besök på
provlägenheten i Nacka. Viktigt att poängtera att tekniken inte ska vara ersättning för
människor utan som ytterligare stöd i olika sammanhang för olika individuella behov.
Påminnelse om KPR och mötesdatum då ingen återkoppling kommit till Birgitta Ljungström.
KPR har inte fått några mail om detta, säger man. Nytt utskick utlovas.
Arbetsgruppen Kultur och fritid i KFR informerar: Kommunen ska vara ledande faktor för
att hjälpa individer som har olika funktionsnedsättningar att finna olika vägar till
fritidsaktiviteter och möjligheter att åtnjuta kultur i olika former. Friskis och svettis skulle
ansöka om medel till en trehjuling, tyvärr verkar det ha runnit ut i sanden. Vilka grupper kan
man hjälpa och framförallt hur kan man nå dem som inte bor på boenden? Uppsökande
verksamhet? Möten för lättläst måste komma igång på biblioteken igen och där måste
personalen påminnas så att det kan fortsätta.
Bänkar – annat? Rekognoseringsvandringar har genomförts både från KFR:s och KPR:s
sidor för att kolla hur det såg med antal offentliga bänkar i kommunen. Råden efterlyser
gemensam vandring med tjänstemän från Fastighets- och parkförvaltningarna för att
uppdatera var behov av bänkar finns och att det som då tillkommer är ordentliga bänkar med
ryggstöd.
Informationsärende: Funktionsrätt Sverige, med totalt cirka 400 000 medlemmar, har ett
möte 30 november kl.16.00 med Lars Ohly som kommer hit. Anmälan till 070742 1220 Ulf
Looström.
Övrig fråga: Norra Tyresö centrum byggnation, Ulf Looström informerar om hur lite
tillgängligt ”Norra torgets slingrande väg” kommer att vara. Endast personer som kan gå i
trappor kan använda denna genomgång mellan husen.
Strokeförbundet meddelar att det är mycket svårt med de fysiska nedsättningar som handlar
om att inte förstå eller höra tal, sämre seende och förlamningar.
Mötet konstaterar att det är bra att KPR och KFR träffas gemensamt åtminstone en gång per
år som vid detta tillfälle.
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