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Sammanträdesdatum
Paragrafer

2013-06-10

7-11

Plats och tid

Ylle, Kommunkansliet, Klippan kl. 18.00-20.35

Beslutande

Hans-Bertil Sinclair (M), ordförande, Socialnämnden
Boris Svensson (S), Socialnämnden
Richard Johansson (FP), Kommunstyrelsen
Kerstin Persson (S), Kommunstyrelsen § 10
Olle Nilsson (S), Barn- och utbildningsnämnden
Elisabeth Assarson Marsh (KD), Plan- och byggnämnden
Ingela Jönsson (C), Kultur- och fritidsnämnden
Göran Sjögren (S), Kultur- och fritidsnämnden
Lena Landin, vice ordförande, FUB
Bengt-Göran Bodén, HRF
Lennart Johansson, Hjälpas Åt/RSMH
Anders Axelsson, SRF
Nore Hansson, HLF
Doris Schumacher, Tandvårdsskadeförbundet

Övriga närvarande

Anders Ivarsson, kommunsekreterare
Madeleine Atlas (C), ordförande Barn- och utbildningsnämnden § 10
Gunilla Abrahamsson, socialchef § 10
Leo Tobar, personlig assistent

Utses att justera

Göran Sjögren

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet 2013-06-14

Sekreterare
____________________________________________
Anders Ivarsson
Ordförande
____________________________________________
Hans-Bertil Sinclair
Justerare
____________________________________________
Göran Sjögren

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

Klippans kommun, Handikappråd

Sammanträdesdatum

2013-06-10

Datum för anslags
uppsättande

2013-06-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet i Klippan

Underskrift

Anders Ivarsson

Datum för anslags
nedtagande

2013-07-08
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§7
Föregående mötes protokoll
Ärendet
Föregående mötes protokoll föredrogs.
Beslutsunderlag
Handikapprådets protokoll 2013-03-11
Handikapprådets beslut
Protokollet läggs till handlingarna.
_____
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§8
Gemensamt möte med KPR, KHR och Kommunstyrelsen
Ärendet
Rådet konstaterar att inbjudan till mötet inte sänts ut på det sätt som varit avsikten,
eftersom representanterna från handikapporganisationerna inte kallats. Vid mötet
fanns dock fyra ledamöter närvarande från organisationerna. Det finns önskemål om
att genomföra motsvarande möte igen, med rätt deltagare, exempelvis årligen
återkommande. Den utlovade planen ang. enkelt avhjälpta hinder saknades vid mötet.
Beslutsunderlag
Protokoll från sammanträdet KHR och KPR 2013-05-21
Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____
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§9
Information från styrelser, nämnder och organisationer
Ärendet
Kommunstyrelsen: Ljungbyhed har fått 20 platser för flygskoleutbildning.
Socialnämnden: Bekymmersamt läge vad gäller platser inom äldreomsorgen, kö på
15 personer varav två passerat tremånadersgränsen. De fem platser som stängdes före
jul öppnas åter, och växelvårdsplatser förläggs till kortvården.
Barn- och utbildningsnämnden: Inget har hänt med tillgängligheten i
nybyggnationen på Snyggatorpsskolan, det finns en hiss i tredje huskroppen.
Kultur- och fritidsnämnden: Baden öppnas på fredag denna vecka. Diskussion om
lokalbehov och samordning. Konstgräsplan är på väg mot upphandling.
Plan- och byggnämnden: Intet.
FUB: Har haft avslutningar, och ligger lågt under sommaren. Café Sågen öppnar den
10 september igen. Har ett gäng volontärer i de olika grupperna, som gör ett storartat
arbete.
HRF: Intet.
RSMH: Verksamheten stängd denna veckan pga läger i Skånes Fagerhult med ca 25
deltagare. Jubiléet avhölls utan kommunal uppmärksamhet, vilket
uppmärksammades.
SRF: Anordnat tipspromenad i Skäralid i slutet av maj som våravslutning, med ca 25
deltagare. Korvgrillning, prisutdelning och allmänt positivt!
HLF: Intet
Tandvårdsskadeförbundet: Startar med möte i höst.
Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 10
Ärenden från referensgruppen
Ärendet
3. Varför gick elevhälsan plus 2012 när många elever inte får det stöd de har rätt till?
Svar: Den totala budgeten för Elevhälsan är ca 14 miljoner kronor. Elevhälsan gick
med ett mindre plus (300 000 kronor) 2012. Detta är ca 2 % av den totala budgeten.
Överskottet berodde på två saker. Dels var det en skarv i samband med en tillsättning
av en tjänst i det proaktiva teamet under rekryteringsförfarandet. Dels uppstod en
obudgeterad större elevintäkt från annan kommun som köpte plats i resursskolan.
Det konto som avser medel för elevstöd, fördelas alltid fullt ut (0 i bokslut).
Följdfrågor handlar om hur man tar tag i nya elever från förskolan med
funktionsnedsättning resp. hur skolan tar emot elever med autism. Det förefaller som
om det finns skolor som nekar att ta emot elever, i strid med gällande regler.
Klippans kommuns elevpeng för särskoleelever ligger långt under riksgenomsnittet.
Vad tänker kommunen göra för att eleverna ska få samma förutsättningar som i andra
kommuner?
Svar: Det har först för en kort tid sedan stått klart att kommunen lägger
förhållandevis små resurser, särskilt vad gäller förskolan och särskolan. BUN är enig
om att lägga mer resurser på förskolan, och arbetar för att få mer resurser även till
särskolan.
4. Har det gjorts någon uppsökande verksamhet för boende enligt LSS för
ungdomar?
Svar: Mia Berglund, kommunens anhörigkonsulent, har kontaktat familjer med
ungdomar som står i begrepp att flytta hemifrån, men ingen har varit intresserad att ta
upp den kontakten. För närvarande finns inget beviljat boende som inte verkställts.
Oavsett detta finns beredskap för att tillgodose behovet, i storleksordningen 5-8
personer, genom att frågan tagits upp inför kommande budget arbete.
2. Hur tänker man göra för att öka kompetensen hos personalen som jobbar på daglig
verksamhet? Finns det någon plan?
Svar: Ja det finns en kompetensutvecklingsplan (bilaga KHR § 10/13). I år gör
kommunen två ganska stora satsningar: all personal får en föreläsning av Egon
Rommedahl på tema etik och bemötande. Sedan utbildas 1-2 i varje grupp vidare till
samtalsledare för att bära detta arbete vidare. I höst får all personal som jobbar med
LSS en tre dagars grundutbildning i autism/ADHD.
5. Hur tillgodoses behovet av träning på LSS-boendena nu när man inte längre
motionerar på daglig verksamhet? Vem har det övergripande ansvaret att se till att
det fungerar för individen? Rent praktiskt behövs mer personal eftersom LSS står för
goda levnadsvillkor.
Svar: Tanja Mattsson som inte kan närvara vid mötet kommer gärna vid ett annat
tillfälle eftersom frågan är svår att besvara skriftligt. Den som är ytterst ansvarig för
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att det fungerar för individen är individen själv. Med stöd av god man/förvaltare i de
fall så behövs. Våra boenden har jämfört med snittet i Skåne en fullt tillräcklig
bemanning så behov av träning kan tillgodoses på boendet. Man kan fortfarande
träna på daglig verksamhet tid om så är ordinerat av sjukgymnast.
Frågeställningar om Hantverksboden och Ängsvillan diskuterades.
1. Hur långt har skrivelsen om handikappkonsulent kommit?
Svar: Kanslichefen meddelar att man för ett halvår sedan var nära att hitta en
handikappkonsulent, men den möjligheten rann ut i sanden. Frågan har dock högsta
prioritet, och sökande efter lämplig person pågår.
6. Har kommunen några sommarjobb för ungdomar med någon
funktionsnedsättning?
Svar: Ja, en kille från gymnasiesärskolan, men fler uppmuntrades att söka
sommarjobb. Sen vet man ju inte om det de facto är fler som har någon nedsättning
som kommunen inte känner till. En kvarstående fråga är hur informationen gått ut?
Beslutsunderlag
Skrivelse från referensgruppen
Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 11
Inkomna skrivelser/anmälningsärenden
Ärendet
HSO Skånes projekt om Redskapsboden kommer att ha Klippans kultur- och
fritidsförvaltning som pilot.
Göran Sjögren efterlyser anpassning av någon sträcka längs Rönne å för personer
med funktionsnedsättning.
Beslutsunderlag
Granskning förslag till upphävande av detaljplan för kv VILDAPELN
Granskning av detaljplan för LJUNGBYHED 14:1, DEL AV
HSO Skåne nr 2 maj 2013
Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____
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