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Sammanträdesdatum
Paragrafer

2013-03-11
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Plats och tid

Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan kl 18.00-20.30

Beslutande

Hans-Bertil Sinclair (M), ordförande, Socialnämnden
Kerstin Persson (S), Kommunstyrelsen
Elisabeth Assarsson-Marsh (KD), Plan- och byggnämnden
Kent Lodesjö (S), Plan- och byggnämnden
Fredrik Hammarstrand (M), Barn- och utbildningsnämnden
Olle Nilsson (S), Barn- och utbildningsnämnden
Ingela Jönsson (C), Kultur- och fritidsnämnden
Göran Sjögren (S), Kultur- och fritidsnämnden
Boris Svensson (S), Socialnämnden
Lena Landin, vice ordförande, FUB
Bengt-Göran Bodén, HRF
Lennart Johansson, Hjälpas åt
Jan-Erik Nordh, Reumatikerföreningen NV-Skåne
Nore Hansson, HLR
Doris Schumacher, Tandvårdsskadeförbundet
Maj-Britt Ottosson, RBU

Övriga närvarande

Barbro Olsson, HLR
Anders Ivarsson, kommunsekreterare
Tanja Mattsson, avdelningschef Stöd & omsorg
Mia Berglund, anhörigkonsulent
Gunnel Jansson, syninstruktör

Utses att justera

Jan-Erik Nordh

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet 2013-04-04

Sekreterare
____________________________________________
Anders Ivarsson
Ordförande
____________________________________________
Hans-Bertil Sinclair
Justerare
____________________________________________
Jan-Erik Nordh

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

Klippans kommun, Handikappråd

Sammanträdesdatum

2013-03-11

Datum för anslags
uppsättande

2013-04-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet i Klippan

Underskrift

Anders Ivarsson

Datum för anslags
nedtagande

2013-04-26
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§1
Föregående mötes protokoll
Ärendet
Utrymme vid simtävlingar i simhallen upplevs begränsat, men företrädare för
simhallen menar att utrymme finns. Bengt Bodén, Göran Sjögren, Lena Landin och
ordföranden besöker simhallen för att på plats bilda sig en uppfattning.
De 400 tkr som avsattes i Kommunfullmäktige till fritidsverksamhet för
funktionsnedsatta barn och ungdomar har fortfarande inte kunnat redovisas. Fortsatta
insatser görs för att få en tydlighet i frågan.
Beslutsunderlag
Protokoll Handikapprådet 2012-12-10
Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§2
Status för bygglov kv Blåsippan
Ärendet
Handikapprådet har begärt klarläggande om vilken status det 1992 beviljade
bygglovet har. Plan- och byggkontoret meddelar att i beviljat bygglov för Peter
Svenskolan finns ett krav på trapphiss till källaren, och en sådan är installerad.
Tidigare verksamhet var också en skolverksamhet, varför det dåvarande bygglovet
fortfarande är aktuellt för den nuvarande skolan.
Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____

Signatur justerare
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§3
Skrivelse om ökade möjligheter på arbetsmarknaden för personer
med funktionsnedsättning
Ärendet
Förslag till skrivelse till Kommunstyrelsen presenteras. Ytterligare en punkt läggs
till; ”att ta med elever från särskolan på praktikplatser” och redaktionell ändring görs
i sista stycket genom att stryka hänvisningen till andra kommuner och landsting.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Referensgruppen (bilaga HKR § 3/13)
Handikapprådets beslut
Handikapprådet gör skrivelsen till sin egen och översänder den till
Kommunstyrelsen.
_____

Signatur justerare
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§4
Information från styrelser, nämnder och organisationer
Ärendet
Kommunstyrelsen: Naturbruksskolan kommer att säljas till privata intressenter, och
den kommer att bli en friskola. Flygplatsen i Ljungbyhed är inte längre kommunens
ansvar, men ett driftsbidrag lämnas så länge flygverksamhet bedrivs. Friluftsbaden
diskuteras fortsatt. En diskussion om en kundtjänst pågår, för att förbättra
mottagandet av såväl telefon, e-post som besök. Digitalisering av biografen i
Ljungbyhed har diskuterats.
Socialnämnden: Larmfunktion kan komma att få höjd taxa, i samband med att ny
teknik införs. Förslag om att teckna nytt avtal om ensamkommande flyktingbarn.
Barn- och utbildningsnämnden: Ser över fastighetsbeståndet på Åbyskolan.
Kultur- och fritid: Ser över vad som behövs för att kunna rädda friluftsbaden, men
det förefaller svårt att finna ekonomi för. Konstgräsplan, spontanidrottsplatser etc. får
skjutas framåt i tiden.
Plan- och bygg: Intet.
RSMH: 18 maj har föreningen 30-års-jubileum med levande musik.
Hjärt- och lungsjuka: Visat hjärtstartare på apoteket.
Reumatikerförbundet: Intet
Tandvårdsskadeförbundet: Två träffar på Studiefrämjandet, en föreläsning i
Kristianstad om ”kan vi lita på den medicinska forskningen?”.
Tandvårdsskadeförbundets tidning finns på biblioteket.
HRF: Intet
RBU: Intet. Daglig verksamhet har en egen hemsida, med länk på kommunens
hemsida.
FUB: Café på Sågen varje tisdagskväll, för alla över tio år, med många besökare.
Teckenkurs, musikgrupp som formar ett band och gör egna låtar, vattengympa, inre
ringen samlas på Lönnen varannan vecka. Årsmöte i Skåne i april.
Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____

Signatur justerare
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§5
Ärenden från referensgruppen
Ärendet
1. Hur ser det ut i vår kommun avseende ledsagning av synskadade? Svar: Ledsagning för synskadade ligger mycket på hemtjänsten, och är biståndsbedömt. En
genomförandeplan skrivs med vad som är viktigt för den enskilde. Syninstruktören
stöttar med utbildning i käppteknik, men i huvudsak ligger det ansvaret på syncentralen i Helsingborg. Det ligger en del i synpunkten att hemtjänsten inte har tillräckliga möjligheter att erbjuda ledsagning och utbildning i käppteknik. Efterfrågan
är dock synnerligen begränsad. Färdtjänstansökan är inte anpassad för synskador.
Diskussion uppkom även om larmfunktioner, och hur man hanterar det vid
teleavbrott, liksom om integritetsaspekter på GPS-larm.
2. Fråga om habilitering inom LSS, hur ser det ut idag? Gruppen skulle se över
kommunens ansvar för personer födda 1974 och tidigare, där kommunen har ett
ansvar för habilitering. Arbetsterapeut och sjukgymnast arbetar med frågan, även om
gruppen är nedlagd. Hittills har tolv personer kartlagts. Samarbete har även skett med
psykiatrisjuksköterska. Alla som bor på särskilt boende eller har daglig verksamhet
har ingått i arbetet, och en mindre grupp har alltså ingått i en fördjupad studie.
Kommunen har god koll på dem som vi har habiliteringsansvar för. Arbetet utifrån
de framtagna planerna har kommit igång, om än i olika grad. Kunskaperna finns nu
bland personalen. Kontaktpersonen är den som ansvarar för att genomförandeplanen
följs.
3. Hur ser den fysiska träningen ut vid den dagliga verksamheten? Det sker en del
förändringar inom daglig verksamhet, för att det mer ska efterlikna ett vanligt arbete.
Har man ordination på fysisk träning så kan man göra det på daglig verksamhetstid,
annars är det en fritidssyssla som ligger på boendet. Förestående förändringar inom
daglig verksamhet syftar till att ge den enskilde större självständighet.
4. Mia Berglund presenterar sig och sitt arbete som anhörigkonsulent, som ska arbeta
med alla olika anhöriga, inte enbart anhöriga till dementa. Just nu innebär arbetet att
informera om att funktionen finns och vad den innebär. Konsulenten har sitt kontor
på Rönngården. En grupp som behöver mycket stöd är anhöriga till människor med
psykisk funktionsnedsättning.
5. Snöröjning. Gata-park redovisar att HK-platser inte ska användas för snöupplag,
och att det finns reglerat i överenskommelse med entreprenörer när snön ska röjas.
Frågan tas upp vid gemensam överläggning med KHR, KPR och Ks.
6. Kontanthantering. Frågan är en sak mellan den enskilde och banken, kommunen
kan i stort sett bara konstatera hur det ser ut. Den enda bank som lovat att inte ta bort
kontanthantering är Forex, men den finns inte representerad i kommunen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från referensgruppen
Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____
Signatur justerare
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§6
Inkomna skrivelser/anmälningsärenden
Ärendet
Rapport om ökad tillgänglighet från Kultur- och fritidsförvaltningen redovisas,
liksom tillgänglighetsgranskarens rapporter. Kommunstyrelsens arbetsutskott har
lämnat information om behandling av frågorna om ledsagning och läs- och
skrivhjälp.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2013-01-23
Tillgänglighetsgranskning kv Abborren 2012-12-18
Tillgänglighetsgranskning Bruksskolan Klippan 3:16 2013-01-06
Tillgänglighetsgranskning Sjöleden 1:5 2013-02-18
Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____

Signatur justerare
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