Sammansställning av frågor och svar RFF 2015
Odlarskolan
Det kommunala rådet för funktionshinderfrågor hade ett möte den 19
februari där det lyftes en fråga som handlar om situationen på Odlarskolan
och hur eleverna som går på särskolan har fått begränsade möjligheter att
använda skolans lokaler sedan den brittiska skolan tog över. Som vi förstår
har särskolans elever inte längre tillgång till matsal, aula och bibliotek på
skolan. Rådet för funktionshinderfrågor önskar få skriftlig information om
hur barn- och utbildningsförvaltningen/nämnden tänker om situationen som
uppstått, vad som görs för att lösa detta, på kort och lång sikt?
Svar från barn- och utbildningsförvaltningen
Träningsskolan såväl som British schools hyr lokalerna av
kommunfastighet. Ett avtal som reglerar båda hyresgästernas tillgång till
gemensamma ytor håller i dagsläget på att förhandlas fram av
kommunfastighet. Hur lågt förhandlingen mellan kommunfastighet och
British schools har kommit är inte känt i dagsläget. Kontakta
kommunfastighet för information om processen och innehållet i avtalet.
Avsikten med avtalet är att eleverna på träningsskolan ska få tillgång till
matsal på lämpliga mattider för våra elever och att British schools levererar
maten till våra elever.
Svar från Kommunfastigheter
Kommunfastigheter har under mars skrivit ett avtal med British Schools
om ett utbyggnation av den befintliga matsalen. I det avtalet står det skrivet
att träningskolan har rätt att nyttja 45 platser i den nya matsalen varje dag
mellan 11-13. Tiden och antalet platser fanns inte reglerat i det tidigare
avtalet. Utbyggnationen står klar under hösten under förutsättning att det
inte blir något problem med bygglovet.
Under tiden äter eleverna i deras klassrum och maten tas emot i ett
tillfälligt mottagningskök. Det är en lösning som är och har varit godkänd
av verksamheten och Barn och utbildnings förvaltningen.
När det gäller aula och bibliotek har det inte funnits något avtal utan det har
varit ett ök mellan British junior och Träningskolan. Hur man har kommit
överens om framåt kan jag inte svara på då Kommunfastigheter inte är
inblandade.
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Kontaktcenter
är ett kommungemensamt center för kontakter med invånare, brukare och
kunder - så kallad "en väg in". Syftet är att den kommunala servicen ska bli
mer tillgänglig för invånare, brukare och kunder. Rådet diskuterade den 3
mars det nya kontaktcentret och var den fysiska placeringen av centret
kommer att bli.
Svar från chefen för kontaktcenter
Vi tittar som bäst på två alternativ, Värjan och Biblioteket. Vi håller på
med en utförligare analys av vad de olika lokalerna innebär. Den bör vara
klar till ca 20 april.
Meningen är att styrgruppen fattar beslut om lokaler på sitt nästa möte den
28 april.
Färdtjänst
Vad finns det för regelsystem för de olika zonerna? Det finns olika priser
för olika zoner. Vilka regler gäller för färdtjänstberättigade i Eskilstuna
kommun egentligen, är det så att man måste betala hela priset om man vill
åka i en annan kommun eller finns möjlighet till en annan lösning?
Svar från färdtjänsthandläggaren
Enligt Lagen om färdtjänst är kommunerna endast skyldiga att anordna
färdtjänst inom den egna kommunen. Eskilstuna kommun har beslutat att
vara mer generös och tillåter samtliga färdtjänstberättigade att åka 10
färdtjänstresor/år i annan kommun, ( efter särskild prövning kan antal
resor utökas ) man beställer och åker då vanlig taxi/specialfordon upp till 6
mil inom den kommun man vistas i, personen betalar hela kostnaden direkt
till chaufför men skickar in kvitto till Stadsbyggnadsförvaltningen som
ersätter den kostnad som överstiger den egenavgift som resenär skulle ha
betalat enligt Eskilstuna kommuns färdtjänsttaxa. Färdtjänstberättigade i
Eskilstuna kommun kan även åka färdtjänst inom hela Sörmland samt till
närliggande kommuner i Västmanland såsom Kungsör, Arboga, Köping
samt till Västerås City. Idag finns ingen annan möjlighet att kunna betala
på annat sätt.
Färdtjänstfråga 2
I arbetsutskottet den 13 april ställdes en fråga vad det finns för regelsystem
för de olika färdtjänstzoner? Det finns olika priser för olika zoner. Vad är
det som gäller egentligen?
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Färdtjänstfråga 3 och 4
Angående färdtjänst och ”Fria vårdvalet”
Om jag har färdtjänst här hemma, får jag då också färdtjänst om jag via det
Fria vårdvalet valt att behandlas/undersökas i annat landsting än Sörmland?
Svar från färdtjänsthandläggaren:
Om jag är beviljad färdtjänst i Eskilstuna kommun har jag rätt att göra
färdtjänstresor samt sjukresor inom länet. För resor för vård och behandling
utanför länet hänvisas att ansöka om sjukresa hos vårdgivaren. Beviljas inte
alltid vid val av vårdgivare. För mer frågor kontakta Sjukreseenheten i
Nyköping sjukreseenheten@dll.se Om sökanden har behov av resor mellan
kommuner utanför Södermanlands län får man ansöka om
riksfärdtjänstresa. Riksfärdtjänst beviljas dock aldrig om syftet med resan
är vård och behandling.
Angående kostnad för ledsagare
- Måste exempelvis en person som är i stort behov av ledsagare, själva
betala för den?
- Om man åker till sjukhuset eller annan vårdinrättning och man måste ha e
ledsagare med sig. Är det då rätt att man måste betala sjukresan för
ledsagaren?
Vi har upptäckt att vissa måste betala även för ledsagaren och en del inte?
Svar från färdtjänsthandläggaren
För att beviljas ledsagare vid färdtjänst ska sökanden ha behov av hjälp i
bilen under färdtjänstresan. Det kan vara stöd att kunna sitta, syrgas eller
annan medicinsk behandling, att jag är dement och det finns risk att jag
kliver av på fel plats om föraren lämnar fordonet eller att jag är
utåtagerande etc. Om sökanden beviljas ledsagare vid färdtjänstresa får
personen inte resa utan ledsagare. Ingen egenavgift betalas för ledsagaren.
Om sökanden är beviljad ledsagare för färdtjänst så gäller det även för
sjukresor om inte vårdgivaren beslutat något annat.
När det gäller sjukresor kan man ansöka om följeslagare hos vårdgivaren
d.v.s. den mottagning, vårdcentral eller tandläkare som jag ska till. Om
vårdgivaren beviljar följeslagare betalar man ingen egenavgift för den. För
mer frågor kontakta Sjukreseenheten i Nyköping sjukreseenheten@dll.se
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Uppföljning av övrigt
Ombyggnation av Järntorget: rff har inte varit involverad i processen alls.
Beslut: ordförande tar med frågan.
Utbildningsdag-skola/psykisk funktionsnedsättning:
Eftersom utbildningsdagen kräver en hel del planering är det svårt att
hinna med att ha det i december. Därför är det bättre att flytta dagen till
början av 2016. Förslag på innehåll för utbildningsdagen utifrån
frågeställningar: hur ser utbildningen ut i dag och vad finns det för stöd?
Hur vill vi att den ska se ut i framtiden? Beskrivning av de ansvariga hur
systemet ser ut idag, vilka aktörer som finns, berättelser från
barnen/vårdnadshavarna hur det ser ut, och vilka utvecklingsområden det
finns.
Beslut: Vi planerar en halvdags utbildning i februari-mars 2016 istället.
Utbildning våld i nära relationer- kvinnohuset Moa:
Ett viktigt ämne att lyfta. Rådet vill gärna ha en utbildningsdag nästa år,
2016.
Beslut: Kvinnohuset Moas utbildning om våld i nära relationer flyttas till
våren 2016.
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