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Paragrafer
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Plats och tid

Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00

Beslutande

Gunilla Svensson (S), ordförande
Roger Sjunner (MP), Kommunstyrelsen
Robert Larsson (KD), Kommunstyrelsen
Bo Andersson (C), Plan- och byggnämnden
Olle Nilsson (S), Barn- och utbildningsnämnden
Ingegerd Hagelin (M), Kultur- och fritidsnämnden
Lena Landin, För utvecklingsstörda barn och ungdomar
Bengt-Göran Bodén, Riksförbundet för hörselskadade
Anders Axelsson, Synskadades Riksförbund
Lennart Johansson, Hjälpas åt
Doris Schumacher, Tandvårdsskadeförbundet Skåne
Maj-Britt Ottosson, Föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar
Barbro Olsson, Hjärt och lungsjukas förening
Kristina Hägg, Reumatikerföreningen

Övriga närvarande

Kerstin Persson, kommunalråd
Jenny Engkvist, teamleadare kundtjänst § 10
Eva Larsson, kommunsekreterare

Utses att justera

Maj-Britt Ottosson
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§9
Fastställande av dagordning
Ärendet
Ordföranden föredrar utsänd dagordning.
Handikapprådets beslut
Fastställer utsänd dagordning.
_____
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§ 10
Kundtjänst- information om verksamheten
Ärendet
Kundtjänstansvarig Jenny Engkvist presenterar sig och informerar om verksamheten.
Jenny Engkvist informerar om hur kundtjänst arbetar med service gentemot
kommuninvånare och övriga som kontaktar kommunen.
Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Handikappråd
Sammanträdesdatum

2016-06-01

§ 11
Föregående mötes protokoll
Ärendet
Föregående mötes protokoll föredrogs.
Beslutsunderlag
Handikapprådets protokoll 2016-03-23.
Handikapprådets beslut
Protokollet läggs med godkännande till handlingarna.
_____
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§ 12
Information från nämnder och styrelser
Ärendet
Kommunstyrelsen
Kerstin Persson informerar om att en handikappkonsulent kommer att anställas
på 20 % med uppdrag att driva handikapprelaterade frågor. Handikappkonsulenten
kommer inledningsvis att anställas för perioden 20160801-20161231.
Kommunledningsförvaltningen har av Kommunstyrelsen fått i uppdrag att se över
Plan för ökad tillgänglighet och delaktighet.
Kerstin Persson informerar även om nytt HVB-boendet vid Elfdalen som är under
uppförande och förväntas vara inflyttningsklart i mitten av juni.
Roger Sjunner informerar om att Östra Ljungby bygdegårdsförening har av
Kommunstyrelsen beviljats bidrag bl.a. för installation av hörslinga.
Roger Sjunner informerar även om att uppdrag har getts till
kommunledningsförvaltningen att utreda juridiskt ansvar för hjärtstartare samt
lämplig organisation för eventuella inköp, skötsel, underhåll, information och
utbildning jämte lämplig placering i kommunens verksamheter.
Robert Larsson och Kerstin Persson informerar om renovering av Klippans badhus. I
budget finns medel avsatta för renoveringen. Eventuellt kommer en hissanordning att
installeras för att underlätta för personer med funktionsnedsättningar att lättare och
säkrare kunna tas sig ner i bassängen.
Golvet i badhuset kommer eventuellt att åtgärdas för att förebygga halka.
Den 6 juni kommer nya medborgare att hälsas välkomna under en
medborgarceremoni vid Elfdalen.
Socialnämnden
Gunilla Svensson informerar om att ärende kring avsikterna för demensboendet
Bågen har lett till att Kommundirektören föreslås att uppdrag ges för översyn av
framtida behov av olika boendeformer.
Ärende avseende avgifter/ersättningar för Socialnämndens ansvarsområde kommer
att tas upp i Kommunfullmäktige.
Barn- och utbildningsnämnden
Olle Nilsson informerar om att nämnden hanterar många frågor kring skollokaler i
kommunen. Bland annat nybyggnation/ombyggnation av Pilagårdskolan.
Ärenden ska vidare till Kommunstyrelsen.
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En utredning är genomförd kring skolor i Klippans kommun som ligger till grund för
de skolfrågor som är aktuella.
Två förskolor i Östra Ljungby kommer föreslås ersätta den som finns idag men
beslut är ännu inte fattat.
Kultur- och fritidsnämnden
Ingegerd Hagelin informerar om att ny personal kommer att anställas med uppdrag
att ha en nära kontakt med föreningar och organisationer i kommunen.
Ny integrationslots har anställts för att stötta upp kring integrationsfrågor och arbetar
aktivt för samarbete med föreningar i kommunen.
Plan- och byggnämnden
Bo Andersson informerar om att stadsarkitekt Göran Lönnkvist arbetare för en
snabbare återkoppling kring enkelt avhjälpa hinder.
Astma och allergiföreningen
Ej representerad vid sammanträdet.
Attention
Ej representerad vid sammanträdet.
Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna
Lena Landin informerar om att föreningen har haft avslutningsfest på caféet. Lena
Landin och Jessica Håkansson tilldelades Kristdemokraternas Vitsippspris 2016.
Föreningen planerar att genomföra lägerverksamhet under juni månad.
Hjärt och lungsjukas förening

Barbro Olsson informerar om att våren avslutas med flera trevliga och uppskattade
tillställningar.
Hörselskadades riksförbund
Ingen information.
Reumatikerföreningen
Kristina Hägg informerar om att det varit en mycket aktiv vår som avslutas med
festligheter under juni månad.
Riksförbundet för social och mental hälsa
Lennart Johansson informerar om att ny personal anställts från och med maj månad.
Föreningen har därför möjlighet och kommer att hålla öppet tre kvällar i veckan
under hela sommaren.
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Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar
Ingen information.
Synskadades riksförbund
Ingen ny information.
Tandvårdsskadeförbundet Skåne
Doris Schumacher informerar om att förbundet arbetar med ett upprop avseende att
tandskador skall inkluderas i den svenska sjukförsäkringen.
http://i0.wp.com/www.patientperspektiv.org/wpcontent/uploads/2016/01/tandfoto1.1.jpg
Hösten aktiviteter är ännu inte planerade.

Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 13
Ärende från referensgruppen
Ärendet
1. Vem ansvarar för tillsyn av skötseln i strövområdena inom kommunen?
Kultur- och fritidschef Arne Amnér svarar via mail 2016-05-20:
Ansvaret för själva slingornas skötsel ligger på kultur & fritid i samarbete med
markägare och tekniska kontoret, gränslinjer som inte alltid är glasklara.
Ingången för frågor rörande slingor och strövområden är dock kultur- och
fritidsförvaltningens.
2. Vem kontrollerar och ansvarar för säkerheten vid broar och spångar över
vattendrag på våra slingor?
Kultur- och fritidschef Arne Amnér svarar via mail 2016-05-20:
Ansvaret för säkerheten ligger, precis som ansvaret för skötsel av slingorna, på
kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med markägare och tekniska kontoret.
3. Under den senare tiden har det blivit sämre för personer med funktionsnedsättning
på badhuset.
• Vissa av personalen är otrevliga. Det förekommer stora brister i
bemötandet.
• Det behövs tydlig information om vem handikappomklädningsrummen är
till för. Vi upplever att det inte alltid är behovet som styr.
• Varför lägger man banan för motionssimning mitt i bassängen? Det
försvårar för personer med någon funktionsnedsättning.
• Något att åtgärda nu när badhuset ska stängas:
- Underhållet av handikappomklädningsrummen är eftersatt och golven
är hala.
- Golvet vid liften till varmvattenbassängen är mycket halt. Det har
inträffat olyckor.
- Det har inte heller gått att nå någon ansvarig för bokningarna på
badhuset och idrottshallarna
Kultur- och fritidschef Arne Amnér och enhetschef för Bad och Fritid Jens Riis
Olsson svarar via mail 2016-05-20:
Det är mycket tråkigt att det upplevs att viss personal är otrevlig. Bemötandet är
ett av våra ledord och något som vi starkt betonar hos alla i kommunen. Till er
information vill jag meddela att Jens Riis Olson som precis tillträtt som
Enhetschef har som högsta prioritet att förankra våra ledord i personalgruppen.
Förhoppningsvis kommer de som idag känner att bemötandet inte är
tillfredsställande känna att de bemöts på ett korrekt sätt i kommande möten.
Vad gäller handikappomkädningsrummen prioriteras alltid de som bokat våra rum
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för funktionshindrade allra högst. Dock händer det att vi upplåter dessa rum till
andra målgrupper i vår iver att ge så god service vi bara kan till alla medborgare i
kommunen. Där har vi ansett att det är bättre att använda dessa rum om det finns
möjlighet. Vi kommer att se över våra rutiner så att funktionshindrade som
kommer på Drop In ska få tillgång till rummen som är av sedda för
funktionshindrade så fort som möjligt.
När badhuset lagt banan för motionssimning i mitten av bassängen har vi tyvärr
bara utgått från husets funktionalitet och hur verksamhet som är inhyrd ska
fungera på bästa sätt. Återigen har vår iver av god service gjort att vi prioriterat
fel. Vi kommer till hösten se över detta och förändra så att vi förenklar för
funktionshindrade på bästa sätt.
Handikappomklädningsrum är nyrenoverat, men lösningen med det golv som
finns är inte det bästa. Vi håller med om att det är halt och personalen har fått i
uppgift att oftare än i andra omklädningsrum gå över golvet med rengöringsmedel
eftersom halkan härletts till att det blir tvål och vattenansamlingar.
Golvet i badhuset är tyvärr felkonstruerat vilket gör att det blir vattenansamlingar
på vissa ställen. Ett sådant är just vid liften. Vi har stängt badhuset för renovering
och vår ambition är att åtgärda golvet så att fallen blir korrekta. Framförallt vid
liften.
I samband med att Jens Riis Olson tillträder kommer de olika ansvarsområdena på
badhuset ses över. Därmed kommer också bokningsförfarandet ses över.
4. Toaletten i stadsparken är äntligen färdig. Den är fin och var välskött vid vårt
besök. MEN dörröppnaren fungerade inte och Skyltningen är obefintlig. Finns inte
en skylt i hela parken. Varför?
Teknisk chef Björn Pettersson svarar via mail 2016-04-29:
Skyltar har tidigare saboterats i omgångar och därför tagits bort. Tekniska
förvaltningen sätter upp nya och hoppas att de får finnas kvar.
Dörrstängaren fungerar egentligen men en strömbrytare i toalettutrymmet har
under en tid ställts om, till och med dagligen, av någon för oss okänd person.
Därmed fungerar inte öppnaren. Upphör inte detta i närtid ska vi flytta brytaren till
det låsta serviceutrymmet.
5. På vilka grunder baserar man beslut att bevilja parkeringstillstånd på
handikapplatser med att man måste söka om varje år. Om man har läkarintyg på
att funktionsnedsättningen är bestående ska väl inte detta behövas? Läkarna
reagerar på att man belastar sjukvården med läkarintyg när man har behov som
är bestående.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Handikappråd

Sida

11 (12)

Sammanträdesdatum

2016-06-01

Teknisk chef Björn Pettersson svarar via mail 2016-04-29:
Kundtjänst hanterar sedan en tid allt om HCP-tillstånd, visserligen på min
delegation men det är i avvaktan på den av tekniska kontoret sedan 2008
inväntade revisionen av kommunens delegeringsordning.
6. Hur ska personer som inte har dator få sitt lönebesked från kommunen i
framtiden?
Personalchef Stefan Christiansson svarar via mail 2016-04-27:
De som av någon anledning inte kan ta del av sin e-lönespec kan kontakta Fredrik
Lindholm så kan personalkontoret se till att de får en pappersvariant.
7. Hur går arbetet med översynen av föreningsbidragen? Har pågått ett tag men
inget konkret har kommit fram.
Kultur- och fritidschef Arne Amnér svarar via mail 2016:
Översynen av föreningsbidragen inom kultur- och fritidsnämndens ansvar gjordes
under första halvåret 2015. Denna översyn gick ej ner på djupet för att bli ett
bidragssystem som matchar dagens och morgondagens behov varför ett fördjupat
arbete med föreningsbidragen kommer att genomföras under hösten 2016 när
rekryteringen av nya kultur respektive fritidsutvecklare är klara (sommaren 2016).
Förvaltningen gör också en genomlysning av behoven inom sektorn genom
arbetet med att ta fram ett kultur- och fritidspolitiskt handlingsprogram, dessa
frågor är intimt förknippade med varandra varför översynen är pausad.
Vi ville helt enkelt inte gå fram med en revidering av föreningsbidragen som
riskerade att bli föremål för en ny översyn efter ganska kort tid.
Beslutsunderlag
Referensgruppens frågor.
Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Handikappråd

Sida

12 (12)

Sammanträdesdatum

2016-06-01

§ 14
Inkomna skrivelser/anmälningsärende
Ärendet
Tillgänglighetsgranskare Bengt Bodén informerar om yttrande över detaljplan för
fastigheterna Merkurius 5 och 6 i Klippans Kommun.
Beslutsunderlag
Tillgänglighetsgranskare Bengt Bodéns skrivelse 2016-05-10.
Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____
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