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Marianne Carlson, handikappkonsulent
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§ 21
Fastställande av dagordning
Ärendet
Förslag till dagordning presenteras. Den kompletteras med punkterna Information
från nämnder, styrelser och brukarorganisationer, Sammanträdesplan 2013 samt
Avtackning.
Handikapprådets beslut
Dagordningen fastställs med de föreslagna kompletteringarna.
_____
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§ 22
IT-utvecklingen inom daglig verksamhet
Ärendet
Efter en fråga från Referensgruppen informerar Kenneth Nilsson och Birgitta
Söderlund om IT-utvecklingen inom daglig verksamhet. En IT-grupp har bildats på
Lönnen, och man köper in surfplattor och talböcker. Det behövs en del ytterligare
program till datorerna. Samtidigt konstaterades det att daglig verksamhet har en
arbetslinje, den är ingen fritidssysselsättning.
Ängsvillan kommer att renodlas för att vara till för personer upp till 65 års ålder. För
dem som är äldre kommer en annan grupp att bildas.
Ett samtal fördes vidare om att IT används för kommunikation, även för
uppdragsgivare med synnedsättning. Syncentralen i Lund är en resurs att ta vara på.
Beslutsunderlag
Frågor från Referensgruppen
Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 23
Föregående mötes protokoll
Ärendet
Föregående mötes protokoll föredrogs. En skrivelse har lämnats till
Kommunstyrelsen om ett informations- och diskussionstillfälle. En sådan samling
skulle kunna hållas i samband med ett tema-AU.
Beslutsunderlag
Handikapprådets protokoll 2012-09-12
Handikapprådets beslut
Protokollet läggs till handlingarna.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Handikappråd

Sida

6 (16)

Sammanträdesdatum

2012-12-10

§ 24
Samverkan inom överförmyndarverksamheten
KS 2011.0776.012

Ärendet
Klippans och Perstorps kommuner samverkar avseende överförmyndarverksamhet
genom att Klippan enligt avtal svarar för handläggning av ärenden i Perstorps
kommun (0,25 tjänst). Syftet med samverkan är att minska sårbarheten i
organisationen samt få en ökad kompetens och kontinuitet vid rekrytering.
Perstorps kommun förklarade år 2010 att de var intresserade av att vara värdkommun
för en gemensam organisation. Kommunstyrelsen i Klippans kommun ställde sig
2010-06-09, § 94, positiv till samverkan under vissa förutsättningar. Därefter
avstannade diskussionerna då få kommuner visade intresse. Under år 2011
aktualiserades diskussionerna då Bjuvs kommun anmälde intresse. Diskussionerna
har utmynnat i upprättat avtal om gemensam förvaltningsorganisation för Perstorps,
Klippans och Bjuvs kommuners överförmyndarverksamhet.
I avtalet stadgas behov av en organisation om 2,25 årsarbetskrafter. Behovet har
bedömts utifrån antalet ställföreträdarskap i samverkanskommunerna. Principen för
kostnadsfördelning mellan kommunerna är befolkningstal per den 1 november året
innan verksamhetsår. Arvoden och kostnadsersättningar för ställföreträdare omfattas
inte av samverkan utan åvilar respektive huvudmans hemkommun. I avtalet stadgas
expeditions-/ mottagningstid i Klippan om 2,5 dagar/vecka.
Överförmyndarnämnden anförde i yttrande 2012-02-10, § 3, att organisationen enligt
förslaget är för liten för att syftet med olika kompetenser och minskad sårbarhet ska
uppnås. 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 i Klippan beslutade 2012-05-02, § 66, att återremittera ärendet för
att efterhöra Kommunala Pensionärsrådets och Kommunala Handikapprådets
inställning till samverkan samt för komplettering med statistik avseende
genomsnittligt antal besök i veckan fördelat på huvudmän respektive ställföreträdare.
Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet anför i gemensamt
yttrande att det finns faktorer som talar för samverkan samt pekar på betydelsen av
tillgänglighet, lokal personkännedom och tillräckliga personella resurser. För att
klara framtida ökning av verksamheten är det nödvändigt med en utökning av
resurserna. Det är väsentligt med lokal personlig kännedom samt att det finns
handläggare på orten i samma utsträckning som idag. Med förhoppning om att
synpunkterna beaktas önskar de utvärdering av samverkan efter 12 månader.
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Antalet besök i Klippan är 5-7/vecka varav huvuddelen (ca 75 %) är ställföreträdare
och mindre del (ca 25 %) huvudmän. Antalet besök är större på våren än hösten
vilket bl.a. torde bero på att årsräkningar inlämnas under våren.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 81/12
Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 25
Ärenden från referensgruppen
Ärendet
Fråga 1
Vid simtävlingar finns ingen plats för åskådare med fysisk funktionsnedsättning. Hur
löser man detta?
Svar/kommentar
Chefen för badhuset hävdar att det finns plats. Vid mötet förs en diskussion där det
påtalas problem vid tävlingar där 6-7 klubbars tävlande och funktionärer ska samsas
med anhöriga, annan publik och de tillfälligt utställda stolarna. Frågan tas upp vid
nästa möte igen, och Kultur- och fritidsförvaltningen uppmanas att utveckla sitt svar.
Fråga 2
Hur långt fram i tiden ligger resten av utbyggnaden vid badhuset med angöringsplats
för bussar, övergångsställe och ombyggnad av parkeringen rakt över S. Skolgatan?
Eftersom badet numera besöks av fler personer med någon funktionsnedsättning
räcker inte HK-parkeringen till vissa dagar.
Svar/kommentar
Fortsatta åtgärder kommer att vidtas under 2013, när vintern är över. Vad gäller HKparkeringen så finns det oftast gott om plats på övriga platser på samma parkering.
Fråga 3
Har kommunen någon inläsningsservice för sina medborgare? Ex av protokoll eller
om man fått gjort en individuell plan. Många kommuner har denna service.
Svar/kommentar
Nej, Klippans kommun har ingen sådan inläsningsservice. Kommunstyrelsen
uppmanas se över möjligheterna, liksom att se om det går att erbjuda talsyntes på
hemsidan.
Fråga 4
Efter det glädjande beskedet att 400.000 kr ska avsättas varje år till fritidsverksamhet
för funktionsnedsatta barn o ungdomar är vi förstås intresserade av hur dessa pengar
kommer att användas.
Svar/kommentar
Pengarna ligger i budgeten, men är såvitt bekant ännu inte planerade. Sådan
planering efterlyses.
Beslutsunderlag
Frågor från Referensgruppen
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Handikapprådets beslut
1. Kultur- och fritidsförvaltningen uppmanas att utveckla svaret om åskådarplatser
vid simtävlingar.
2. Kommunstyrelsen uppmanas se över möjligheterna till inläsningsservice.
3. Planering för användningen av de avsatta 400 tkr för fritidsverksamhet för
funktionsnedsatta barn och ungdomar efterhörs från Kultur- och fritidsnämnden.
4. Informationen noteras.
_____
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§ 26
Skrivelser om ledsagning samt läs- och skrivhjälp
Ärendet
Två skrivelser har inkommit från Anders Axelsson, angående kostnadsfri ledsagning
för synskadade resp. läs- och skrivhjälp.
Beslutsunderlag
Skrivelse om kostnadsfri ledsagning för synskadade (bilaga A KHR § 26/12)
Skrivelse om läs- och skrivhjälp (bilaga B KHR § 26/12)
Handikapprådets beslut
Mot bakgrund av Klippans kommuns visioner och mål där det bl a talas om
landmärken och att på andra sätt sätta Klippan på kartan, föreslår Handikapprådet att
Kommunstyrelsen låter utreda frågan om ledsagning samt läs- och skrivhjälp för
synskadade.
_____
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§ 27
Inkomna skrivelser/anmälningsärenden
Ärendet
Anmälningsärenden har sänts in till Handikapprådet. Med anledning av e-post om
gemensam utbildning kring enkelt avhjälpta hinder diskuteras Gert Igheden och Mai
Almén som tänkbara utbildare.
Beslutsunderlag
Tillgänglighetsrådgivarens yttranden över kv Sågen, biblioteken i Ljungbyhed,
Klippan och Östra Ljungby, Spången 1:8 samt detaljplan för del av Klippan 3:145
(Färgaregatan).
Socialstyrelsens meddelande om tillsyn av bostäder med särskild service för vuxna
(LSS) på Tingsgatan och Trädgårdsgatan.
Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 28
Rapport hälsomässa "Hälsa och fritid" samt nämnder, styrelse
och brukarorganisationer
Ärendet
Rapport från hälsomässan ”Hälsa och fritid” har sänts till Handikapprådet.
Hälsomässan ägde rum på Klippans KulturCenter den 17 oktober under ”Ett friskare
Sverige”-veckan. Ca 35 olika utställare fanns på plats. I särskolans regi kunde
besökare prova på att spela innecurling. Det fanns också möjlighet att köra/åka
rullstol samt att testa hur det är att leva med olika synfel.
Folkhälsorådet och övriga i arbetsgruppen är mycket nöjda med mässan. Detsamma
gäller utställarna, där många redan meddelat att de gärna vill vara med nästa gång
något liknande anordnas. Mässan hade många besökare, som tog god tid på sig att
besöka och prata med de olika utställarna.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet om Naturbruksgymnasiets utfasning.
Socialnämnden har invigt det nya äldreboendet Väpnaren. För närvarande är det viss
omsättning av personal på de ledande befattningarna.
Plan- och byggnämnden har inget att rapportera.
Representanter för Kultur- och fritidsnämnden resp. Barn- och utbildningsnämnden
var ej närvarande.
FUB har startat två nya aktiviteter i höst; Tecken som stöd och Musik för alla.
HRF har gjort en översyn av läget för hörseltekniska hjälpmedel.
Reumatikerföreningen, HLF och RBU har inget att rapportera.
SRF arbetar mycket med frågan om ledsagning.
Hjärnkraft har haft julfest, bedriver informationsarbete på temat ”akta skallen” och
arbetar mot kampsporter som involverar våld mot huvudet.
Tandvårdsskadeförbundet har möten i vår 25/2, 25/3 och 22/4.
RSMH har öppet alla dagar i jul, och har inlett ett samarbete med en förening i
Kvidinge.
Beslutsunderlag
Folkhälsorådets rapport 2012-10-24
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Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 29
Kurser och konferenser
Ärendet
Inga inbjudningar hade inkommit.
Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 30
Sammanträdesplan 2013
Ärendet
Sammanträdesplanering för kommande år diskuterades.
Handikapprådets beslut
Kommunala handikapprådet sammanträder under 2013 den 11 mars, 10 juni, 23
september och 9 december.
_____
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§ 31
Avtackning
Ärendet
Marianne Carlson avtackades efter mångårigt arbete för Handikapprådet.
Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____
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