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Sammanträdesdatum
Paragrafer

2015-03-25
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Plats och tid

Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-21.10

Beslutande

Gunilla Svensson (S), ordförande
Roger Sjunner (S), Kommunstyrelsen
Robert Larsson (KD), Kommunstyrelsen
Jesper Hansen (M), Plan- och byggnämnden
Bo Andersson (C), Plan- och byggnämnden
Peter Kromnow (M), Socialnämnden
Ingela Jönsson (C), Kultur- och fritidsnämnden
Åsa Edvardsson (SD), Barn- och utbildningsnämnden
Lena Landin, För utvecklingsstörda barn och ungdomar
Bengt Bodén, Hörselskadades förbund
Anders Axelsson, Synskadades Riksförbund
Lennart Johansson, Hjälpas åt
Heléne Haraldsson, Attention
Kristina Hägg, Reumatikerförbundet
Doris Schumacher, Tandvårdsskadeförbundet
Maj-Britt Ottosson, Rörelsehindrade barn och ungdomar
Barbro Olsson, Hjärt och lungsjukas förening
Monica Hendlertz, Astma- och allergiföreningen

Övriga närvarande

Eva Larsson, kommunsekreterare
Kenneth Nilsson, enhetschef
Ann-Margreth Ringnér, hälsostrateg
Lars Boije, verksamhetschef

Utses att justera

Bengt Bodén

Justeringens plats
och tid

Kommunkansli 2015-05-12

Sekreterare
____________________________________________
Eva Larsson
Ordförande
____________________________________________
Gunilla Svensson
Justerare
____________________________________________
Bengt Bodén
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Klippans kommun, Handikappråd

Sammanträdesdatum

2015-03-25

Datum för anslags
uppsättande

2015-05-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen i Klippan

Underskrift

Eva Larsson

Datum för anslags
nedtagande

2015-06-03
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§2
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Uppföljning tillgänglighetsplan
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§1
Fastställande av dagordning
Handikapprådets beslut
Fastställer föreslagen dagordning.
_____
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§2
Föregående mötes protokoll
Ärendet
Föregående mötes protokoll föredrogs.
Beslutsunderlag
Handikapprådets protokoll 2014-12-11.
Handikapprådets beslut
Protokollet läggs till handlingarna.
_____
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§3
Val av vice ordförande för mandatperioden 2015-2018
Ärendet
Till Handikapprådet skall vice ordförande väljas för mandatperioden 2015-2018.
Förslag lämnas från referensgruppen enligt Klippans författningssamling.
Handikapprådets beslut
Till vice ordförande väljs
1. Lena Landin, Grengatan 2J, 264 36 Klippan
_____
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§4
Uppföljning tillgänglighetsplan
Ärendet
Kultur- och fritidschef Börje Norén och hälsostrateg Ann-Margret Ringnér har
inkommit med rapport gällande ökad tillgänglighet och delaktighet 2014.
Kultur- och fritidsförvaltningen har i samarbete med Folkhälsorådet arbetat aktivt
med att hitta former/aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.
Samverkansmedel om 25 000 kronor har beviljats från Region Skåne vilket bland
annat resulterat i att en hälsomässa ”Hälsa och fritid” arrangerats.
Kommunstyrelsen har sedan tidigare avsatt 400 000 kronor för fritidsaktiviteter för
funktionsnedsatta barn och unga. En arbetsgrupp är tillsatt för att planera och
anordna detta.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens m.fl. rapport 2014-12-11.
Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____
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§5
4 Fun- fritidsaktiviteter för funktionsnedsatta barn och unga
Ärendet
Hälsostrateg Ann-Margret Ringnér informerar om arbetet som påbörjats för att öka
möjligheterna och delaktigheten för funktionsnedsatta barn och unga att kunna ta del
av fritidsaktiviteter.
Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____
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§6
Frågor från referensgruppen
Ärendet
Frågor från Referensgruppen i Handikappfrågor till KHR den 25 mars.
1. Daglig verksamhet
Läget- har det blivit som planerat?
Vad är på gång?
Hur har det gått med utvärderingen av daglig verksamhet - LSS?
Svar: Enhetschef Kenneth Nilsson informerar om resultat av enkät som genomförts
under hösten 2014.

2. Vad finns det för stöd att få från kommunen för personer med NPS, och
deras anhöriga
Hur får man reda på om stöd finns att få? Man kan behöva stöd t. ex på fritiden och
som nybliven vuxen.
Svar: Verksamhetschef Elevhälsan Lars Boije informerar om verksamheten samt
vilket stöd som finns att få genom aktiviteter som Brobyggaren, Ventilen samt det
arbete som bedrivs ute på aktuella enheter.
Brobyggaren utifrån ”projekt H”. Systemiska möten enligt ”Klippanmodellen”
utifrån barn/elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- Skapa möten och tillgodose alla de behov och kontakter som eleven och dennes
familj är i behov av
- Skapa fungerande nätverk kring eleven
- Samordning, en plattform där olika verksamheter lättare kan samarbeta med
varandra
- Arbeta med ”Lotsar” som initierar och samordnar möten, kontakter och insatser
- Man kommer överens om gemensam målsättning, vad man vill uppnå med
samarbetet
- Leder till en handlingsplan, vem som ska göra vad, planen ska vara kopplad till
målen
- Uppföljning, avstämning av handlingsplanen (sker kontinuerligt)
- Avslut- som sätts i relation till den ursprungliga målsättningen.
Ventilen Enhet för proaktivt arbete, time out och särskild undervisningsgrupp för
elever med Autismspektrum
- En samordnande funktion och ett stöd för skolorna kring barn och unga som far illa
eller riskerar att fara illa
- Fokus ligger främst på det förebyggande arbetet
”proaktiva teamet”- som är ute och kartlägger samt arbetar ute på ”fältet” utifrån
utarbetad handlingsplan från skolan
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- Arbetar med handledning, utbildningar, färdighetsträning, kill- och tjejgrupper,
föräldrautbildningar mm
Arbetet ute på enheterna
- Arbete enligt utredning och åtgärdsprogram med elever i behov av särskilt stöd
- Anpassningar i undervisning, lokaler, kompensatoriska hjälpmedel etc.
- I vissa fall stöd från elevassistent
- Täta möten med vårdnadshavare, andra professioner och myndigheter som BUP,
HAB, socialtjänsten etc.
- Arbete i det lokala EHT-teamet tillsammans med skolpsykolog och ibland
skolläkaren
Svar: Enhetschef Ingela Holmström svarar via mail:
Neuropsykiatriska funktionshinder är ett samlingsbegrepp. På Wikipedia står det:
Till de neuropsykiatriska diagnoserna brukar i Sverige räknas ADHD, ADD,
Aspergers syndrom, autism och Tourettes syndrom. Ibland inräknas även
tvångssyndrom som en neuropsykiatrisk diagnos.
Om man har autism eller Aspergers syndrom har man rätt till att ansöka om LSSinsatser. Man kan även ha rätt till det med de andra diagnoserna om
funktionsnedsättningen är ”omfattande, betydande och varaktig,” dvs. ett mycket
svårt handikapp.
De insatser man kan ansöka om i så fall är:
-biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan
assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt
51 kap. socialförsäkringsbalken,
- ledsagarservice,
- biträde av kontaktperson,
- avlösarservice i hemmet,
- korttidsvistelse utanför det egna hemmet,
- korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till
skoldagen samt under lov,
- boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som
behöver bo utanför föräldrahemmet,
- bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för
vuxna.
Personer med autism, Aspergers, lågbegåvning eller en hjärnskada förvärvad i vuxen
ålder ka även ansöka om insatsen daglig verksamhet.
Alla kan även ansöka om insatsen särskilt stöd i hemmet/ boendestöd genom
Socialtjänstlagen (SoL).
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Det går även att ansöka om god man eller förvaltare hos kommunens
överförmyndare.
Sammanfattningsvis: LSS, boendestöd, god man/förvaltare!

3. Handikappkonsulent
Läget?
Svar: Uppdrag angående handikappkonsulent ligger på
kommunledningsförvaltningen som vid dags dato inte hittat någon lösning.
Handikapprådets ordförande har, vid undersökning i Nordvästra Skåne, noterat att
det enbart är i någon enstaka kommun man har tillsatt handikappkonsulent.

4. Hörslingor
Vem ansvarar för portabla hörslingan i sessionssalen? Det händer ofta att den inte är
laddad när den ska användas.
Hörslingor i kommunens ägo borde ses över. Finns det inget serviceavtal? Det finns
en fast i sessionssalen som inte fungerar, varför åtgärdas inte denna? Då Senioren
byggdes om försvann den fasta slingan, istället för att återmonteras. Var tog den
vägen? Senioren är en träffpunkt för äldre med olika arrangemang.
Svar: Kanslichef Lars-Åke Svensson svarar via mail:
Den portabla hörslingan finns i Kundtjänst som ansvarar för att den ständigt är
laddad för att kunna användas oberoende av sammanträdesrum.
Information kommer att sättas upp i respektive sammanträdesrum.
Svar: Kommunsekreterare Eva Larsson:
Ärendet angående den fasta hörslingan på Senioren kommer, efter inhämtande av
nytt kostnadsförslag, att tas upp i kommunstyrelsens arbetsutskott.

5. Service av hörapparater
Kan man återinföra service av hörapparater? (Diskussionsfrågor)
T.ex. från Hörsam? Alla kan inte ta sig iväg för att få hjälp att byta batteri el slang.
Kanske ett hörselcafé, typ som rollatorcaféet- hade varit mycket uppskattat.
Samarbete med kringkommunerna?
Svar: Referensgruppen lyfter frågan med Vårdcentralen då ansvaret är Region
Skånes.
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Beslutsunderlag
Referensgruppens frågor.
Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____
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§7
Information från styrelser och nämnder
Ärendet
Kommunstyrelsen
Information om avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser.
Socialnämnden
Information om aktuellt budgetläge för socialnämnden samt eventuellt behov av
nytt särskilt boende.
Barn- och utbildningsnämnden
Information om diskussion kring eventuellt behov av ny skola för eleverna som idag
går på skolorna Vedby och Bofinken.
Kultur- och fritidsnämnden
Ingen information.
Plan- och byggnämnden
Just nu ligger fokus på arbete med förfallna hus och skräpiga tomter.
Astma och allergiföreningen
Föreningen håller nästa möte 2015-04-13.
Attention:
Information om vårens Café-träffar i Helsingborg.
För utvecklingsstörda barn och ungdomar- FUB
Information om Café Sågen som har öppet på tisdag samt övriga aktiviteter som
föräldrautbildning, vattengympa och konsert under juni månad.
Hjärt- lungföreningen
Information om resa för att se Arlövs revyn samt eftermiddagscafé med
underhållning. Terminen avslutas med studiecirklar i Skäralid.
Hörselskadades förbund
Ingen information.
Rörelsehindrade barn och ungdomar
Ingen information.
Riksförbundet för social och mental hälsa
Information om att bygga samarbete med ensamkommande flyktingbarn.
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Synskadades Riksförbund
Vid årsmötet har Claudia Cederholm valts till ny ordförande för förbundet.
Problematiken med tillgänglighet/ passagemöjlighet vid uteservering på Norra
Skolgatan lyft upp.
Tandvårdsskadeförbundet
Tandvårdsskadeförbundets informationsskrift finns att ta del av på biblioteket.
Reumatikerförbundet Nordvästra Skåne
Gruppen har ca 400 medlemmar och möts regelbundet i Ängelholm.
Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____
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§8
Inkomna skrivelser/anmälningsärende
Ärendet
Inkomna skrivelser/anmälningsärende diskuteras.
Beslutsunderlag
Bengt Bodéns synpunkter kring underlag för ombyggnation av fastigheten
Gymnasiet 2 byggnad D.
Bengt Bodéns yttrande över detaljplan för del av Klippan 3:107 samt 3:115.
Bengt Bodéns synpunkter på plan för tillfällig uppställning av moduler för
förskoleverksamhet på Antilopen 22, Brahegatan 7 i Klippan.
Bengt Bodéns yttrande över ombyggnad Hjärtat 18, Järnvägsgatan Klippan.
Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____
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