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Sammanträdesdatum
Paragrafer

2015-06-03

9-16

Plats och tid

Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00

Beslutande

Gunilla Svensson (S), ordförande
Roger Sjunner (MP), Kommunstyrelsen
Robert Larsson (KD), Kommunstyrelsen
Maria Sjöberg (S), Barn- och utbildningsnämnden
Bo Andersson (C), Plan- och byggnämnden
Ingela Jönsson (C), Kultur- och fritidsnämnden
Åsa Edvardsson (SD), Barn- och utbildningsnämnden
Bengt Bodén, Hörselskadades förbund
Lennart Johansson, Hjälpas åt
Heléne Haraldsson, Attention
Kristina Hägg, Reumatikerförbundet
Doris Schumacher, Tandvårdsskadeförbundet
Maj-Britt Ottosson, Rörelsehindrade barn och ungdomar
Barbro Olsson, Hjärt- och lungföreningen
Monica Hendlertz, Astma- och allergiföreningen

Övriga närvarande

Ingela Holmström, enhetschef biståndshandläggning
Carina Pihlwret, avdelningschef äldreomsorg

Utses att justera

Åsa Edvardsson

Justeringens plats
och tid

Kommunledningsförvaltningen 2015-07-14

Sekreterare
____________________________________________
Eva Larsson
Ordförande
____________________________________________
Gunilla Svensson
Justerare
____________________________________________
Åsa Edvardsson

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

Klippans kommun, Handikappråd

Sammanträdesdatum

2015-06-03

Datum för anslags
uppsättande

2015-07-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen i Klippan

Underskrift

Eva Larsson

Datum för anslags
nedtagande

2015-08-05
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Innehållsförteckning:
§9

Fastställande av dagordning

§ 10 Enhetschef Ingela Holmström- presentation
§ 11 Föregående mötes protokoll
§ 12 Redovisning av tidigare kvarstående frågor
§ 13 Ärende från referensgruppen
§ 14 Information från nämnder och styrelser
§ 15 Inkomna skrivelser/anmälningsärende
§ 16 Protokollsanteckning
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§9
Fastställande av dagordning
Ärendet
Ordföranden föredrar utskickad dagordning.
Hörslinga Sessionssalen föreslås läggas till som punkt i dagordningen.
Handikapprådets beslut
Fastställer föreslagen dagordning med tillägg av ärende kring hörslinga i
Sessionssalen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 10
Enhetschef Ingela Holmström- presentation
Ärendet
Ingela Holmström arbetar som ny enhetschef för biståndshandläggning i
Klippans kommun sedan en tid tillbaka. Ingela Holmström har tidigare arbetat som
enhetschef inom kommunens äldreomsorg.
Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 11
Föregående mötes protokoll
Ärendet
Föregående mötes protokoll föredrogs.
Beslutsunderlag
Handikapprådets protokoll 2015-03-25.
Handikapprådets beslut
Protokollet läggs till handlingarna.
_____
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§ 12
Redovisning av tidigare kvarstående frågor
Ärendet
Carina Pihlwret redogör för kartläggning av framtidens behov av boende,
mötesplatser och dagverksamheter för brukare av LSS.
Enligt Carina Pihlwret finns det idag ett behov av 10-12 nya lägenheter för att möta
kommande behov.
Vid Handikapprådets sammanträde 2014-12-11 informerades om att en
genomlysning av sjuksköterskeorganisationen har genomförts.
Socialförvaltningen planerar att under hösten 2015 anställa en specifik sjuksköterska
som kommer att vara riktad mot LSS-verksamheten.
Det kommer även att knytas specifik sjukgymnast och arbetsterapeuter till LSSverksamheten.
Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 13
Ärende från referensgruppen
Ärendet
1. Vi efterlyser redovisning från KS och nämnderna enligt Plan för ökad
tillgänglighet och delaktighet regel 20- Granskning och utvärdering.
Önskemål om redovisning lämnas till respektive nämnd för återkoppling.
2. Vid nästa upphandling av färdtjänst önskar vi att man i underlaget tar med att
bilarna ska hålla viss standard.
Synpunkten lämnas till socialförvaltningen.
3. Hur löser man transport för personer som använder rullstol när fritidsgruppen
inom LSS ordnar aktiviteter?
Svar: Inget svar vid tidpunkt för sammanträdet.
4. Det behövs bättre skyltning till och från omklädningsrum o bassänger på
badhuset. Även information om var man hittar duschstolarna.
Svar: Arne Eliassson svarar via mail 2015-05-26 att all skyltning kommer att ses
över under sommaren och kommer att kompletteras där så behövs.
5. Hur många personer är max i en grupp på daglig verksamhet enligt LSS? Hur
mycket utbildad personal finns i varje grupp?
Personer med autism klarar inte av stora grupper. Hur löses detta med personal
och lokaler inom daglig verksamhet?
Svar: Inget svar vid tidpunkt för sammanträdet
6. När blir det Handikapptoalett i stadsparken i Klippan?
Önskemålet lämnas vidare till tekniska förvaltningen.
7. Hur har informationen ang. framkomlighet vid uteserveringar gått ut? Fortfarande
samma elände vid Kochs bageri.
Önskemål om svar från Plan- och byggkontoret alt. Teknisk chef Björn
Pettersson.
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8. Hur löser man den fysiska tillgängligheten till turistbyrån om den ska öppnas igen
i samma lokal som tidigare?
Svar: Anders Lindberg svarar via mail 2015-05-27 att Lennart Nordström på
Tekniska tillsammans med Bengt-G Bodén har varit på plats i lokalen och gått
igenom vad som behövs åtgärdas för att den ska bli tillgänglig.
I detta ingår bl.a. att trottoaren ska höjas, elektrisk dörröppnare ska installeras
samt vissa märkningar ska göras.
Beställning på arbetet är lagd och vissa delar har redan påbörjade för att i bästa
fall vara klara till den 15 juni, då vi planerar att återöppna turistbyrån.
Beslutsunderlag
Referensgruppens frågor.
Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 14
Information från nämnder och styrelser
Ärendet
Kommunstyrelsen
Plan för ökad tillgänglighet har diskuteras vid Kommunstyrelsens sammanträde och
senast den 15 september ska nämnder och styrelser inkomma med redovisning.
Arbetsutskottet avslog referensgruppens ansökan om bidrag då referensgruppens
består av föreningar som redan får bidrag för sin verksamhet.

Socialnämnden
Undersökning har gjorts kring äldre och boende inom LSS-verksamheten.
Arbetet fortgår.

Barn- och utbildningsnämnden
Tillgänglighetsplanen är lämnad till tjänstemännen som utreder och återkommer till
nämnden.
Nytt förslag är aktuellt avseende ny förskola med sju avdelningar då behovet av
platser är stort.
Förskolan Heden i Ljungbyhed kommer att renoveras.
Ny skola Vedby/Bofinken diskuteras.

Kultur- och fritidsnämnden
Friluftsbadet i Ljungbyhed startas inte upp sommaren 2015.

Plan- och byggnämnden
Ingen information.

Astma och allergiföreningen
Föreningen håller nästa möte 2015-06-05.

Attention:
Ingen information.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Hjärt- och lungsjukas förening
Ingen information.

Hörselskadades Riksförbund
Ingen information.

Rörelsehindrade barn och ungdomar
Ingen information.

Riksförbundet för social och mental hälsa
Lägerverksamhet i Skånes Fagerhult kommer att hållas i juni 2015.

Tandvårdsskadeförbundet
Förbundet har sommaruppehåll och drar igång verksamheten igen till hösten.

Reumatikerförbundet Nordvästra Skåne
Gruppen har sommaruppehåll och drar igång verksamheten igen till hösten.
Handträningsgrupp drar igång i Klippan.

Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 15
Inkomna skrivelser/anmälningsärende
Ärendet
Inkomna skrivelser/anmälningsärende diskuteras.
Beslutsunderlag
Bengt Bodéns tilläggsgranskning av Palmen 1 Norrehus i Klippan.
Bengt Bodéns synpunkter på tillgänglighetsanpassning av fastigheten Drabanten 12
i Klippan.
Bengt Bodéns synpunkter av ritningsunderlag för tillgänglighetsanpassning av
Sporren 16 i Klippan.
Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 16
Protokollsanteckning
Ärendet
Vid handikapprådets sammanträde 2015-03-25 § 6 diskuterades den portabla
hörslingan i sessionssalen samt avsaknad av hörslinga på restaurang Senioren.
Kanslichef Lars-Åke Svensson informerade via mail bl.a. om ny rutin för den
portabla hörslingan i kommunhusets sessionssal.
Referensgruppen avsåg i sin fråga även den tidigare fasta hörslingan i sessionssalen
som inte längre fungerar och önskar att kostnadsförslag tas fram för att återställa
densamma.
Handikapprådets beslut
Uppmanar kommunledningsförvaltningen att ta fram kostnadsförslag för att
återställa den tidigare fasta hörslingan i kommunhusets sessionssal.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

