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Plats och tid

Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, tisdag 12 juni 2012 kl 18.00-20.00

Beslutande

Hans-Bertil Sinclair (M), ordförande, SN
Boris Svensson (S), SN
Kerstin Persson (S), KS
Olle Nilsson (S), BUN
Lena Landin, vice ordförande, FUB
Bengt-Göran Bodén, HRF
Lennart Johansson, RSMH
Jan-Erik Nordh, Reumatikerföreningen NV-Skåne
Anders Axelsson, SRF
Nore Hansson, HLF
Doris Schumacher, Tandvårdsskadeförbundet
Maj-Britt Ottosson, RBU

Övriga närvarande

Anders Ivarsson, kommunsekreterare
Bengt Svensson (M), kommunalråd § 8

Utses att justera

Olle Nilsson

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet, Klippan 2012-06-19

Sekreterare
____________________________________________
Anders Ivarsson
Ordförande
____________________________________________
Hans-Bertil Sinclair
Justerare
____________________________________________
Olle Nilsson

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

Klippans kommun, Handikappråd

Sammanträdesdatum

2012-06-12

Datum för anslags
uppsättande

2012-06-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet i Klippan

Underskrift
Elisabeth Olsson
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nedtagande

2012-07-12
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§7
Föregående mötes protokoll
Ärendet
Föregående mötes protokoll föredrogs.
Beslutsunderlag
Handikapprådets protokoll 2012-03-14
Handikapprådets beslut
Protokollet läggs till handlingarna.
_____
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§8
Samverkan inom överförmyndarverksamheten
KS 2011.0776.012

Ärendet
Klippans och Perstorps kommuner samverkar idag genom att Klippan genom avtal
om 0,25 tjänst svarar för handläggningen i Perstorps kommun. Fråga om
möjligheterna till mellankommunal samverkan kring överförmyndarverksamheten
har väckts inom ramen för 6 K-samarbetet och diskuterats under ett antal år.
Syftet med samverkan var att minska sårbarheten i organisationen, få en ökad
kompetens och kontinuitet vid rekrytering.
Perstorps kommun har redan 2010 förklarat sig intresserad av att vara värdkommun
för en sådan samverkan och inbjöd 11 kommuner i Skåne till dialog kring frågan.
Perstorps kommun utredde förutsättningar för samverkan.
Kommunstyrelsen i Klippan ställde sig 2010-06-09, § 94, positiv till
mellankommunal samverkan under vissa förutsättningar. Därefter avstannade
diskussionerna eftersom för få kommuner visade intresse att gå vidare.
Under 2011 ställde Perstorps kommun ny förfrågan och då anmälde även Bjuvs
kommun intresse för samverkan och diskussionerna återupptogs vad gäller
samverkan mellan Perstorp, Bjuv och Klippan.
Perstorps kommun har upprättat förslag till avtal rörande gemensam
förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten i Perstorps, Bjuv och
Klippans kommuner. Den gemensamma organisationen med 2,25 årsarbetskrafter
startar enligt förslaget 1 augusti 2012 med Perstorp som värdkommun och
arbetsställe och med de övriga förutsättningar som framgår av avtalsförslag, bilaga
Ks § 66/12.
Överförmyndarnämnden anser i sitt yttrande 2012-02-10, § 3, att verksamheten
enligt förslaget är för liten för att syftet med olika kompetenser och minskad
sårbarhet ska kunna uppnås. För detta krävs minst 3 årsarbetskrafter i organisationen.
Organisationen bör starta tidigast vid årsskiftet 2012/2013 för att verksamheten ska
vara kvalitetssäkrad. Om inte dessa önskemål kan tillgodoses förordar nämnden en
annan form av samverkan, enligt sitt tidigare yttrande § 35/11, i avvaktan på att fler
kommuner ansluter sig.
Kommunstyrelsen remitterade 2012-05-02 ärendet till Kommunala Handikapprådet
och Kommunala Pensionärsrådet för yttrande.
Ordföranden har, tillsammans med representanter från Kommunala Pensionärsrådet
och Kommunala Handikapprådets referensgrupp, tagit fram ett förslag till yttrande
(bilaga KHR § 8/12).
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Handikappråd

Sida

5 (10)

Sammanträdesdatum

2012-06-12

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-02 § 66
Kommundirektörens PM 2012-05-14
Yrkande
Kerstin Persson (S) yrkar att ordförandens förslag kompletteras med ”samt att en
utvärdering sker efter ett år”.
Handikapprådets beslut
Rådet yttrar sig enligt ordförandens förslag (bilaga KHR § 8/12), med tillägget ”samt
att en utvärdering sker efter ett år”.
_____
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§9
Inkomna skrivelser/anmälningsärenden
Ärendet
Anmälningsärenden har sänts in till handikapprådet. Med anledning av genomförd
granskning från tillgänglighetsrådgivaren önskar handikapprådet få klarlagt vilken
status det 1992 beviljade bygglovet för kv Blåsippan nu har.
Beslutsunderlag
Tillgänglighetsrådgivarens yttranden över Sjöborg 1:24 och kv Blåsippan.
Referensgruppens i Handikappfrågor skrivelse om handikappkonsulent.
Handikapprådets beslut
Informationen noteras. Förfrågan om status avseende bygglov för kv Blåsippan
återrapporteras till rådet.
_____
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§ 10
Ärenden från referensgruppen
Ärendet
Fråga 1 När man blivit ordinerad hjälpmedel från kommunen är det väldigt viktigt att
samma person som varit med och provat ut även finns med när man hämtar det. Ofta
behöver det justeras eller kanske man behöver fler alternativ. Ett förslag från
referensgruppen är också att det ska finnas skriven information om vilka hjälpmedel
man kan få från kommunen och vilka som regionen står för.
Svar/kommentarer
Elisabeth Petersson inbjuds att vid ett kommande möte redogöra för
hjälpmedelshanteringen vid utprovning och leverans, samt möjligheten att få skriftlig
information om vilka hjälpmedel man kan få från kommunen och vilka regionen står
för.
Fråga 2 Kommunens sjuksköterska och arbetsterapeut ägnar sig mest åt de äldre.
Eftersom kontinuitet är mycket viktigt för personer med nedsatt autonomi är det
önskvärt att en och samma person är knuten till stöd och omsorg. Idag är det för
många ansikten och därför svårt att förstå den enskildes behov. Hur ser kommunen
på detta? Hur tänker man åtgärda detta?
Svar/kommentarer
Carina Pihlwret inbjuds att vid ett kommande möte redogöra för kommunens syn på
kontinuitet i kontakter med sjuksköterskor och arbetsterapeuter, för brukare knutna
till Stöd och omsorg. En översyn av sjuksköterskeorganisationen är på gång.
Fråga 3 Hur går arbetet med Plan för tillgänglighet och delaktighet i de förvaltningar
som inte svarat på vår fråga i KHR i december 2011?
Svar/kommentarer
Svar från BUN föreligger på frågan om hur arbetet med Plan för tillgänglighet och
delaktighet går. Kommunstyrelsen och Plan- och Byggnämnden uppmanas också att
besvara frågan.
Fråga 4 Övergångsstället mellan Tingshuset och Riksbyggen har dålig tillgänglighet
för synskadade, efter ombyggnaden.
Svar/kommentarer
Tekniska förvaltningen meddelar att misstag uppstått vid ombyggnaden av
övergångsstället mellan Tingshuset och Riksbyggen. Bengt-Göran Bodén och Lena
Landin utses som kontaktpersoner för att tillsammans med förvaltningen förbättra
tillgängligheten även för synskadade.
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Forts § 10
Fråga 5 Kommunens hemsida behöver uppdateras gällande KHR, och
bidragsbestämmelser för handikappföreningar.
Svar/kommentarer
Arbete pågår med att uppdatera hemsidan. Nya bidragsregler för bl.a.
handikapporganisationer, som antogs i Kommunfullmäktige i våras, är ännu inte
publicerade där.
Fråga 6 Hemtjänsten m fl parkerar i vändzonen vid vårdcentralen, man kan inte
backa ut från HK-platserna.
Svar/kommentarer
Det föreligger ett problem med att såväl hemtjänsten som andra parkerar i vändzonen
vid vårdcentralen, vilket gör det svårt att backa ut från handikapplatserna. Det är
också ett generellt problem att många negligerar bestämmelserna om
handikapplatser, och parkerar där utan tillstånd. Äldreomsorgen, polisen och
parkeringsövervakarna uppmärksammas på förhållandet.
Fråga 7 Barn och ungdomar med autism får inte längre gå i särskolan. Hur är det i
Klippan?
Svar/kommentarer
Elever med autism får, efter en ändring i skollagen, inte längre gå i särskola. I
Klippans kommun har ingen av det skälet tvingats byta skola. Enhetschefen för
Elevhälsan inbjuds att vid ett kommande möte redogöra för läget, samt vad som sker
med Resursskolorna.
Fråga 8 Hur går arbetet med anhöriga till personer med psykisk ohälsa och med
funktionsnedsättning?
Svar/kommentarer
Beslut har fattats om att anställa en anhörigstödjare för arbetet med anhöriga till
personer med psykisk ohälsa och med funktionsnedsättning. När rekryteringen är
klar och en person tillträtt tjänsten inbjuds vederbörande till Handikapprådet för en
presentation.
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Forts § 10
Fråga 9 Färdtjänsten har blivit sämre, med betydligt större krav på framförhållning
vid beställning.
Svar/kommentarer
Referensgruppen har tagit upp upplevd försämring kring färdtjänsten. Inga regler har
förändrats, utan som tidigare gäller att svarstiden inte ska överstiga 45 sekunder och
förbeställning ska kunna ske intill en timme före önskad avresetid. Den som möts av
andra besked ska omedelbart reagera till förvaltningen.
Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 11
Information från styrelser och nämnder samt brukarorganisationer
Ärendet
Kommunstyrelsen kommer, efter beslut i Kommunfullmäktige, att i budgetarbetet
finansiera behovet av fritidshem för barn och ungdomar med funktionsnedsättning
med 400 tkr. I närtid invigs en nyanlagd lekplats i stadsparken.
Socialnämnden arbetar med att minska det prognostiserade underskottet, som idag
ser ut att bli mellan 5-6 MKr. Ett förslag som analyseras är att minska antalet platser
på särskilda boenden med fem stycken, samt att antalet korttidsplatser inom
äldreomsorgen minskas från dagens tolv platser till nio platser.
Barn- och utbildningsnämnden påpekar att elevantalet i särskolans klasser, sex
stycken, är det som är aktuellt. Olle Nilsson tar upp frågeställningen igen, eftersom
det framkommer motstridiga uppgifter.
RSMH har 30-35 personer på sommarläger i Skånes Fagerhult. En hemsida har
upprättats med adressen www.rsmh-klippan.se där information kommer att läggas in.
HLF kommer att fortsätta med utbildning i Hjärt-Lung-räddning två gånger i höst.
FUB planerar under hösten en träff i Skäralid i september, barngruppen träffas i
augusti för planering. Flera nya medlemsfamiljer har tillkommit. Cafe Sågen startar i
mitten av september för ett nytt år. Vattengympa startar i oktober, och tar emot FARpatienter (Fysisk aktivitet på recept). Föreningen startar musik- och rytmikgrupper
till hösten, samt kvällsöppet på Lönnen för fritidsaktiviteter. Den interna
organisationen Inre ringen har haft god tillväxt.
Tandvårdsskadeförbundet planerar tre träffar till hösten, 24/9, 22/10 och 19/11.
Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____
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