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Boris Svensson (S), SN
Kerstin Persson (S), KS
Richard Johansson (FP), KS
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Lena Landin, vice ordförande, FUB
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Jan-Erik Nordh, Reumatikerföreningen NV-Skåne
Anders Axelsson, SRF §§ 12-18
Nore Hansson, HLF
Kerstin Sjöberg, Hjärnkraft
Doris Schumacher, Tandvårdsskadeförbundet
Maj-Britt Ottosson, RBU
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Anders Ivarsson, kommunsekreterare
Pia Dahl, verksamhetschef §§ 12-13
Elisabeth Petersson, enhetschef §§ 12-15
Maria Örn, arbetsterapeut §§ 12-14
Carina Pihlwret, äldreomsorgschef §§ 12-15
Tanja Mattsson, avdelningschef Stöd & Omsorg §§ 15-16
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§ 12
Föregående mötes protokoll
Ärendet
Föregående mötes protokoll föredrogs.
Beslutsunderlag
Handikapprådets protokoll 2012-06-12
Handikapprådets beslut
Protokollet läggs till handlingarna.
_____
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§ 13
Elever med autism
Ärendet
Verksamhetschefen för Elevhälsan, Pia Dahl, redogör för situationen i Klippan för
elever med autism. Dessa elever är inte längre målgrupp för särskolan. Av andra skäl
har samtliga elever på särskolan gåtts igenom, och därvid har man funnit att ingen är
inskriven på grund av autism, därmed har heller ingen skrivits ut av det skälet.
Det finns ganska många elever med autism i kommunen. Merparten klarar att gå i sin
hemklass, men några gör det inte. De hjälps genom undervisning i mindre gruppen;
en i Ventilens lokaler och en i Vedby. Eleverna i Vedbygruppen har blandade
diagnoser, vilket inte är bra. Ett arbete pågår för att komma ifrån det, till en renodlad
autismgrupp i Ventilen, successivt under terminen. Avsikten är att ha tre olika
varianter att erbjuda: att gå kvar i sin hemskola, att ingå i gruppen vid Ventilen resp.
att gå i omvänd integrering i särskolan, dvs. läsa där enligt grundskolans kursplan.
Gruppen vid Ventilen kan delas i flera olika lokaler beroende på ålder.
Erfarenheterna från de elever som kommit ut från särskolan är att de mött blandade
situationer.
Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 14
Hjälpmedelshantering
Ärendet
Enhetschef Elisabeth Petersson och arbetsterapeut Maria Örn redovisar
hjälpmedelshanteringen i Klippans kommun. Rehabenheten består av fem
arbetsterapeuter och fyra sjukgymnaster, och arbetar gentemot alla invånare som är
20 år eller äldre. För dem som har insatser jml LSS finns en specialdestinerad
arbetsterapeut och en sjukgymnast, de övriga medarbetarna arbetar utifrån en
geografisk indelning. Enhetens personal utgår från Åbyhem, och gör hembesök.
Ingen utrustning hämtas på Åbyhem. Vid besöket bedömer personalen vilken hjälp
som behövs; hjälpmedel, träning, bostadsanpassning etc. Vid återbesök provas ev.
hjälpmedel ut, och det kan sedan justeras vid ytterligare besök, alternativt sker
kontrollen genom ett telefonsamtal. Grunden är att det är samma person som kommer
på besöken, beroende på den indelning som gjorts, men vid semestrar och ledigheter
kan det bli annorlunda. Hur ofta uppföljning sker beror på vilka hjälpmedel det
handlar om och hur situationen ser ut. När allt kommit på plats sker det en gång om
året.
Den påverkan man har som brukare på vilka hjälpmedel man får, beror på
upphandlingen som kommunen följer. Om det inte fungerar tillfredsställande kan
man gå utanför sortimentet. Avgörande är funktionen, som avgörs i ett samspel
mellan den som ordinerar och brukaren.
Arbetsterapeuten har ansvar för att informera brukaren om vad som händer i form av
utveckling på hjälpmedelsfronten. En lättare tillgänglig förteckning över det
tillgängliga sortimentet efterlyses, ev. kan det ske genom de ”produktanvisningar”
som Kommunförbundet har.
Hjälpmedel säljs även av www.leva-livet.com och www.dhshelsingborg.se där man
även kan få en inblick i vad som finns tillgängligt på marknaden.
Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 15
Kontinuitet i kontakter med sjuksköterskor och arbetsterapeuter
Ärendet
Äldreomsorgschef Carina Pihlwret informerar om möjligheten till kontinuitet i
relation till sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Sjuksköterskeorganisationen är
kopplad till äldreomsorgens organisation, som kommer att förändras till att få en chef
eller samordnare för alla sjuksköterskor. I den nya organisationen avses 1,5-1,75 ssk
avsättas särskilt för LSS-brukare. Samtidigt tittar man på hur många sjukgymnaster
och arbetsterapeuter som behövs, beräkningarna pekar på 1,0 at och 0,5 sg.
Ambitionen är att det ska vara klart och verkställt till årsskiftet.
Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 16
Insatser enligt LSS
Ärendet
Tanja Mattsson, avdelningschef för Stöd & Omsorg, informerade om hur det går till
att erhålla insats enligt LSS. Normalt får det gå högst tre månader från beslut till dess
att insatsen verkställs. Det tid det tar beror på typ av insats, men i princip har inga
beslut gått över tiden. Om det skett har det gällt kontaktman, där brukaren avvisat
föreslagen person.
Alla insatser ska verkställas med delaktighet från den enskilde brukaren.
Mottagningsavdelningen utreder och fattar beslut, därefter går beslutet till berörd
enhet inom Stöd & Omsorg som kontaktar brukaren och arrangerar insatsen.
Hur gör man för personkrets 3 inom LSS för att få sysselsättning, när man saknar
daglig sysselsättning? Det kan man få genom arbetscentrum eller Ängsvillan som är
en öppen verksamhet. Det upplevs ibland svårigheter att få hjälp med sysselsättning,
och om det ska vara insatser enligt LSS eller SoL. I princip ska
Mottagningsavdelningen vara en väg in, som sedan lotsar vidare till lämplig
verksamhet.
Tjänsten som anhörigkonsulent är annonserad, och kommer att vara ett samarbete
mellan äldreomsorgen och Stöd & Omsorg med halva tiden vardera.
Ansökningstiden har gått ut, och urvalet kommer att påbörjas inom kort.
Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 17
Handikappkonsulent till Klippans kommun
KS 2012.0570.022

Ärendet
Referensgruppen i Handikappfrågor har i en skrivelse föreslagit att en tjänst som
handikappkonsulent inrättas i kommunen. Syftet är att innehavaren av tjänsten bl.a.
skulle bedriva utvecklingsarbete, sprida kunskap, och bidra med synpunkter på
tillgänglighet i samband med fysisk planering.
Kommunala handikapprådet har erhållit skrivelsen på remiss.
Beslutsunderlag
Referensgruppens i Handikappfrågor skrivelse 2012-05-14
Handikapprådets beslut
Kommunala handikapprådet tillstyrker, med stor tillfredsställelse, referensgruppens
begäran om inrättande av en befattning som handikappkonsulent. KHR emotser
förslag på inriktning för konsulentens verksamhet.
_____
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§ 18
Ärenden från referensgruppen
Ärendet
Fråga 1
Gatupratare är ett hinder. Finns det några regler härför? Vem i kommunen ansvarar
för detta?
Svar/kommentar
I Klippan finns inga speciella regler och därmed ingen ansvarig. Frågan skickas till
Kommunstyrelsen med önskan om förslag till lösning.
Fråga 2
Jobbar kommunen med att ALLA invånare ska ha tillgång till snabbt bredband?
Svar/kommentar
Kommunen har gjort en omfattande satsning för att alla invånare ska få tillgång till
bredband. Det var ett stort projekt där vi såg till att alla telestationer i kommuner fick
anslutning till Internet. På så sätt kan alla invånare som har anslutning för fast
telefoni få bredband via telejacket. Operatörer idag är Tele2, Bredbandsbolaget, och i
många stationer också Telia.
Utöver detta ha kommunen inte tagit särskilda initiativ till att invånarna ska få
snabbare bredband. Snabbt bredband handlar i huvudsak om två olika saker.
Dels kan man få fiberanslutning till sin bostad, antingen man bor i flerfamiljhus eller
enskild fastighet. Fastighetsägare i tätorten tar själva initiativet till sådan anslutning,
om möjligheten finns. För boende på landsbygden kan man starta egna projekt för
fiberutbyggnad. Det finns vissa statliga och regionala stöd man kan få till detta.
Kommunen stöttar sådana projekt, men det finns inga medel tilldelade till kommuner
för att kommunen ska genomföra sådana utbyggnadet.
Dels kan man använda sig av de nya radioburna teknikerna som 3G och 4G. De ger
goda hastigheter i tätorterna. Utbyggnaden av dessa sköts av marknadens operatörer.
Kommunen tittar på att garantera boende i våra äldre- och handikappboenden
tillgång till snabbt Internet. Vi kommer att starta med att bygga ut ledningskvaliten
inne i själva fastigheterna. Sedan har vi för avsikt att upphandla leverantör som kan
erbjuda de boende olika tjänster på ett bra nät. Tjänsterna kan vara TV, telefoni och
bredband, och det kommer att bli frivilligt att teckna avtal för dessa tjänster.
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Fråga 3
Nu är dags att öka farten på arbetet med enkelt avhjälpta hinder! Kommunen har ju
inventerat sina egna fastigheter och gjort en prioritering. Hur långt har man kommit
med åtgärdandet? Har kommunen inventerat utomhusmiljön? Om inte, är det hög tid!
Hur ser informationen om enkelt avhjälpta hinder ut till privata fastighetsägare?
Svar/kommentar
I kommunens egna fastigheter har, efter inventeringen, enkla markeringar av
nivåskillnader etc. utförts. I offentliga lokaler har taktila skyltar monterats upp.
Inventering har skett i centrala Klippan, samt stråk mellan Senioren och
boendeområden resp. Storgatan och boendeområden. Vissa smärre åtgärder har
utförts, som att jämna till uppenbara ojämnheter. Problem med kantsten har inte
hanterats, förutom sträckningen mellan Tegelbruksskolan och Åbyskolan där
kantsten har sänkts för att förbättra framkomligheten för rullstolsburna.
Privata fastighetsägare får del av Boverkets folder vid förfrågan. Därutöver tas frågor
om enkelt avhjälpta hinder upp vid samrådsmöten i samband med bygglovsprocess.
Antalet privata fastigheter där det bedrivs näringsverksamhet är inte känt.
Frågeställningen hänger ihop med fråga 3 från föregående möte.
Ordföranden föreslår ett speciellt möte med KHR, KPR och Kommunstyrelsen i just
denna fråga.
Fråga 4
Vad händer med revideringen av tillgänglighetsguiden?
Svar/kommentar
Inte mycket händer. Uppdraget ligger nära till för en kommande handikappkonsulent.
Frågan tas upp i skrivelsen till Kommunstyrelsen.
Fråga 5
Hur ska ni göra så att era politiska formuleringar blir till vår verklighet?
Svar/kommentar
Frågan syftar bl.a. på handikapputredningen, Från patient till medborgare, och att
människor med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter och möjligheter som
andra invånare, eller som i LSS ”tillförsäkras goda levnadsvillkor”. Frågan tas upp
som avslutning i skrivelsen till Kommunstyrelsen.
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Beslutsunderlag
Referensgruppens frågor till KHR
Bengt-Göran Bodéns skrivelse om enkelt avhjälpta hinder (bilaga KHR § 18/12)
Handikapprådets beslut
1. Handikapprådet tillskriver Kommunstyrelsen med önskemål om ett möte gällande
enkelt avhjälpta hinder, synpunkter på revidering av tillgänglighetsguide samt
fullföljandet av politiska målsättningar.
2. Informationen noteras.
_____
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§ 19
Kurser och konferenser
Ärendet
Nätverket för Onödig ohälsa samlas den 15 november i Hässleholm.
Handikapprådets beslut
Tre representanter medges åka för Handikapprådets räkning.
_____
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§ 20
Information från styrelser, nämnder och brukarorganisationer
Ärendet
a) Lena Landin informerar om att Folkhälsorådet har en mässa på Klippans
Kulturcenter den 17 oktober kl. 13-19, med inriktning på funktionshinder, temat är
”Fritid och hälsa”.
b) Kultur- och fritidsnämnden: Arbetet på Sågen går vidare, ev. är brottarna på väg
in. På badhuset är omklädningsrummet halvfärdigt, och listan med önskade
inventarier betas sakta av.
Socialnämnden: Väpnaren invigs i slutet av november. Familjecentralen invigdes i
förra veckan. Färdtjänsttaxan är höjd till 24 kronor som lägsta avgift.
FUB har haft uppstart med barngruppen. Café Sågen startade den 11 september, med
full aktivitet från början. Inre ringen har fått en tillfällig lokal i Klippan.
Vattengympa drivs tillsammans med Hjälpas åt i oktober, och en grillutflykt är på
gång i Skäralid.
Hjärnkraft är på väg att försöka få till något i nordvästra Skåne, och deltar i
Folkhälsorådets mässa.
Tandvårdsskadeförbundet har tre möten i höst, som tidigare meddelats. Samlingen i
oktober är flyttad till den 24 och hålls i Kristianstad.
RBU deltar i en hjälpmedelsmässa i Malmö i slutet av månaden.
HLF har två HLR-kurser i höst.
Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____
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