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Sammanträdesdatum
Paragrafer

2012-03-14

1-6

Plats och tid

Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, 2012-03-14 kl. 18.30-21.30

Beslutande

Hans-Bertil Sinclair (M), ordförande, SN
Elisabeth Assarsson-Marsch (KD), PoB
Fredrik Hammarstrand (M), BUN
Ingela Jönsson (C), KoF
Kent Lodesjö (S), PoB
Olle Nilsson (S), BUN
Boris Svensson (S), SN
Lena Landin, vice ordförande, FUB
Maj-Britt Ottosson, RBU
Doris Schumacher, Tandvårdsskadeförbundet
Kerstin Sjöberg, Hjärnkraft
Jan-Erik Nordh, Reumatikerföreningen NV-Skåne
Birgitta Emanuelsson, NHR
Nore Hansson, Hjärt- och lungsjukas förening
Lennart Johansson, RSMH

Övriga närvarande

Anders Ivarsson, kommunsekreterare
Izabela Eriksson, projektledare §§ 1-2, 5

Utses att justera

Lena Landin

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet 2012-03-

Sekreterare
____________________________________________
Anders Ivarsson
Ordförande
____________________________________________
Hans-Bertil Sinclair
Justerare
____________________________________________
Lena Landin

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Klippans kommun, Handikappråd
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Datum för anslags
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2012-03-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet i Klippan

Underskrift

Elisabeth Olsson
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2012-04--

PROTOKOLL
Handikappråd
Sammanträdesdatum

2012-03-14

Innehållsförteckning:

Signatur justerare

§1

Val av justerare

§2

Fastställande av dagordning

§3

Föregående mötes protokoll

§4

Inkomna skrivelser/anmälningsärenden

§5

Ärenden från referensgruppen

§6

Information från styrelser och nämnder samt brukarorganisationer

Utdragsbestyrkande

Sida

2 (10)

PROTOKOLL
Handikappråd
Sammanträdesdatum

2012-03-14

§1
Val av justerare
Ärendet
Val av justerare för sammanträdet.
Beslut
Lena Landin väljs till justerare.
_____

Signatur justerare
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§2
Fastställande av dagordning
Ärendet
Förslag till dagordning presenteras.
Beslut
Dagordningen fastställs.
_____

Signatur justerare
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§3
Föregående mötes protokoll
Ärendet
Föregående protokoll gås igenom, § 28 har besvarats från KoF och SF, men PoB och
BUN har ännu inte besvarat frågeställningen.
Beslut
Protokollet läggs med godkännande till handlingarna.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§4
Inkomna skrivelser/anmälningsärenden
Ärendet
Anmälningsärenden har sänts in till handikapprådet.
Beslutsunderlag
Tillgänglighetsrådgivarens yttranden över Sjöleden 1:5, Boken 7 och Klippan 3:118.
Beslut
Informationen noteras.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§5
Ärenden från referensgruppen
Ärendet
Fråga 1
Antilopenskolan har svarat skriftligt på frågan om indragen tjänst som
specialpedagog. Särskolan har under ett par år halverats, och därför har det funnits
för många specialpedagoger som eftersläpning när elevantalet sjunker.
Budgetsituationen gör också att det inte är möjligt att ta in fler specialpedagoger.
Lena Landin redovisar att det förekommer klasser på Träningsskolan med 9 elever på
en pedagog.
Fråga 2
Vilken utbildning har kommunens växelpersonal när det gäller att bemöta personer
med funktionshinder i form av talsvårigheter eller personer från andra länder.
Evy Arvidsson, kanslichef, har lämnat skriftligt svar, med innebörd att personalen
har erfarenhet av olika situationer, därtill finns Teletal som en möjlighet. En
diskussion förs kring språkkunskaper hos växelpersonalen
Fråga 3
Hur ser förändringarna inom Stöd och omsorg ut? Hans-Bertil Sinclair redogör för
hela Socialförvaltningens organisation. Ny chef för Stöd och omsorg kommer att bli
Tanja Mattsson. Avdelningen har fem enheter. Daglig verksamhet Lönnen och
Hantverksboden ligger nu i enheten för arbete och sysselsättning, den förändringen
följs upp innan årets slut.
Fråga 4
Frågan besvaras i form av ett protokollsutdrag från Arbetsutskottet § 48/12. Det
konstateras att Turistbyrån är en besvärlig lokal i en fastighet där kommunen är
hyresgäst. Alternativen är att flytta entrén till en ny placering runt hörnet till en
kostnad av c:a 300 – 350 tkr eller att åtgärda gångbanan med en ramp och ett räcke
eller rentav flytta Turistbyrån till en helt ny lokal.
Fråga 5 och 6 berör socialförvaltningen och gäller kontinuitet hos brukarna när det
gäller kommunens sjuksköterskor och arbetsterapeuter samt vid utprovning och
uthämtning av hjälpmedel. Frågan tas upp vid nästa möte med Handikapprådet med
berörda tjänstemän som föredragande. Någon form av listor över hjälpmedel behöver
tas fram, klargörande av hanteringen kring 18-19-årsgränsen.
Fråga 7
Vad är Klippanmodellen? Izabela Eriksson redovisar vad Projekt H är, och
Klippanmodellen som sprungit ur detta projekt. Syftet är att minska antalet kontakter
och underlätta för familjer som har behov av stöd kring sitt barn. Tanken är att det
ska finnas en utsett samordnare (lots) gentemot familjen. Avsiken är att skapa ett
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stabilt nätverk. Modellen riktar sig till barn och ungdomar 0-18 år med konstaterad
eller misstänkt neuropsykiatriskt funktionshinder, eller annan komplex problematik.
Familjen ska ha minst två kontakter av ett visst urval samverkanspartners. Modellen
arbetar utifrån familjens egna behov och upplevelser, och innebär en samordning där
olika verksamheter lättare samarbetar med varandra. Den innebär även ekonomiska
vinster och tidsvinster genom minskat dubbelarbete. Lotsen är en central funktion,
och hämtas i första hand från socialförvaltningen eller barn- och
utbildningsförvaltningen. Samtliga medarbetare ska kunna vara lotsar. Lotsen hjälper
familjen att hantera alla de olika kontakter som familjen har. Arbetet drivs bland
annat med systemiska möten, där mötena utmynnar i en handlingsplan som sedan
följs upp. Familjen har alltid själv rätten att besluta om hur man vill att samarbetet
ska bedrivas. Under våren kommer all personal inom socialförvaltningen och barnoch utbildningsförvaltningen att informeras om modellen. Efterhand som lotsar blir
tillgängliga kommer de att få utbildning i systemiska möten, och sedan kan modellen
börja användas sannolikt till hösten.
Fråga 8
Hur ser arbetet ut i de olika förvaltningarna med att öka medvetenhet och kunskap
hos förtroendevalda och anställda om funktionsnedsättningar och funktionshinder?
Vem arbetar med detta inom förvaltningen?
Frågan var aktuell i dec och har besvarats av KoF och SN, medan KS, BUN och PoB
ännu inte svarat.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Särskolan Antilopenskolan 2012-02-02
Skrivelse från kanslichefen 2012-02-29
Protokoll Arbetsutskottet § 48/12
Protokoll Kultur- och fritidsnämnden § 11/12
Beslut
Informationen noteras.
_____
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§6
Information från styrelser och nämnder samt brukarorganisationer
Ärendet
Kommunstyrelsen har fattat beslut om att inrätta en tjänst som äldreombud. Vidare
har beslut fattas om förbud mot parkering med tunga fordon mer än två timmar i
Klippans tätort.
Socialnämnden har beslutat om uppdrag för beroendeteamet, där läkardelen från
gamla alkoholmottagningen tagits bort efter att en överenskommelse träffats med
vårdcentralen och Capio. Beslut om entreprenör för Väpnaren har fattats, men är
sekretessbelagt till den 26 mars.
Plan- och byggnämnden har bland annat uppe ovårdade tomter.
Kultur- och fritidsnämnden har haft besök av Lena Landin från FUB.
Barn- och utbildningsnämnden har diskuterat Snyggatorpsskolans vidare etapper, en
oklarhet är frågan om tillgänglighet till andra våningen.
NHR konstaterar att trottoarerna är dåliga att köra rullstol på, de mindre gatorna
främst. En inventering vore önskvärd.
RSMH arrangerar läger i Skånes Fagerhult till sommaren. Deltar i FAR-broschyren.
Hjärt- och lungsjukas förening arrangerar kurser i hjärt- och lungräddning i vår och i
höst.
Reumatikerföreningen har sin verksamhet i Ängelholm.
Hjärnkraft har sin verksamhet främst i Lund. En utbildning 17 april på US i Lund
som vänder sig till personal inom vård och skola som arbetar med barn med
förvärvade hjärnskador. Den 5 maj hålls en stor landsomfattande aktion för
assistansen. www.skane.hjarnkraft.nu har ytterligare information. I regionen finns en
tjänst som hjärnskadekoordinator som utökats från 0,5 till 2 tjänster.
FUB har en barngrupp som träffas varje månad, där hela familjen är välkommen. På
Sågen har man verksamhet på tisdagarna för barn och ungdomar med någon form av
funktionsnedsättning. Mellan 25-30 ungdomar har varit där denna termin. Skulle
önska fler frivilliga, men även kommunalt stöd med tanke på ansvaret för
fritidsverksamhet. På gång att starta en träffpunkt för äldre ungdomar, med inledning
nästa vecka. I början av juni ordnas en träff i Skäralid för vuxna och boenden.
Tandvårdsskadeförbundet har nästa möte den 26 mars och den 23 april i Klippan.
Programmet handlar bl.a. om känslighet mot guld och titan. Den 19 april hålls en
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föreläsning i Kristianstad om nedsatt ämnesomsättning och miljögifter.
Beslut
Informationen noteras.
_____
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