
PROTOKOLL
Handikappråd
2018-12-03

Paragrafer
§§20-27

Sekreterare
Eva Larsson

Ordförande
Gunilla Svensson

Justerande
Ingegerd Hagelin

Plats och tid Sessionssalen kl. 18:00-19:15

Beslutande ledamöter Gunilla Svensson (S) (ordförande)
Lena Landin, FUB (vice ordförande)
Roger Sjunner (MP)
Robert Larsson (KD)
Olle Nilsson (S)
Åsa Edvardsson (SD)
Ingegerd Hagelin (M)
Bengt Göran Bodén (Representant)
Ingrid Norberg  (Representant)
Monica Hendlertz (Representant)
Helene Haraldsson (Representant)
Doris Schumacher (Representant)
Lennart Johansson (Representant)

Övriga närvarande Eva  Larsson, kommunsekreterare
Maria Ström, socialförvaltningen

Utses att justera Ingegerd Hagelin

Justeringens plats och 
tid

Kansliavdelningen, Klippans kommunhus ,  2018-12-05   13:30
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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 
Organ Handikappråd
 
Sammanträdesdatum 2018-12-03
 

Datum för anslags 
uppsättande

2018-12-06 Datum för anslags 
nedtagande

2018-12-28

 
Förvaringsplats för 
protokollet

Kansliavdelningen, Klippans kommunhus

 
.................................................Underskrift

Eva Larsson
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Innehållsförteckning
§ 20 Val av justerare
§ 21 Fastställande av dagordning
§ 22 Information om översyn av boendeformer
§ 23 Föregående mötes protokoll
§ 24 Information från nämnder och styrelser
§ 25 Ärende från Referensgruppen
§ 26 Inkomna skrivelser/anmälningsärende
§ 27 Sammanträdestider 2019
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§20

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.

Handikapprådets beslut
Ingegerd Hagelin väljes att jämte ordföranden justera dagen protokoll.
_____
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§21

Fastställande av dagordning

Ärendet
Fastställande av dagordning föreligger.

Handikapprådets beslut
Fastställer härmed utsänd dagordning.
_____
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§22

Information om översyn av boendeformer

Ärendet
Maria Ström informerar om den översyn som genomförs på socialförvaltningen avseende
boenden för LSS/socialpsykiatri. Projektet fokuserar på brukarnas behov och hur
kommunen på bästa sätt kan tillgodose dessa behov. Som underlag finns den rapport
som tagits fram av  konsultföretaget Ensolution, genomgång av HSL-journaler, behovs-
utredningar, genomförandeplaner med mera.

Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____

6 (14)



PROTOKOLL
Handikappråd
2018-12-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§23

Föregående mötes protokoll

Ärendet
Ordföranden föredrar föregående mötesprotokoll.

Handikapprådets beslut
Protokollet lägges med godkännande till handlingarna.
_____
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§24

Information från nämnder och styrelser

Ärendet
Kommunstyrelsen
Roger Sjunner och Robert Larsson informerar om beslut om Hållbahetspolicy som fattats
vid Kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-07. Informtion ges även om äskande om
medel för utbildning till skolornas elever kring rättighetsarbetet. Ärende kring eventuellt
köp av  bowlinghallen i Klippan har behandlats i Kommunstyrelsen och återkommer för
beslut framöver. Vid sammanträdet i december kommer ärende kring Riktlinjer för
trakasserier och kränkande särbehandling att behandlas. Överenskommelsen med
Region Skåne kring  sluten hälso- och sjukvård kommer fortsatt att omfatta även
sluten psykiatrisk vård.

Socialnämnden
Ingen aktuell information att delge Handikapprådet.
 
Barn- och utbildningsnämnden
Olle Nilsson informerar om Klippans friskola som gått i konkurs samt om planering av 
mottagande av elever.
Barn- och utbildningsnämnden har fått tillgång till ritningar över den nya skolan som 
skall byggas vid Kristoffers väg.
 
Kultur- och fritidsnämnden
Projektet kring sågen löper på enligt plan.
Cecilia Hoff, Max Alm och Maja Berma är årets kulturpristagare vilka kommer att få ta 
emot pris vid Kommunfullmäktiges sammanträde i december.
 
Astma- och allergiföreningen
Ingen ny information.
 
Attention
Cafeéverksamheten drar igång igen till våren.
 
Tandvårdsskadeförbundet
Ingen ny information.
 
Hörselskadades riksförbund
Ingen ny information.
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FUB
Terminen håller på att avslutas med diverse olika arrangemang.
Föreningen inväntar flytt till nya lokaler på Sågen.
 
Föreningen Hjärtlung
Julfest planeras under veckan.

Hjälpas åt
Planerad flytt är något framflyttad preliminärt till månadsskiftet januari-februari.
 
Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____
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§25

Ärende från Referensgruppen

Ärendet
Referensgruppens frågor inför Handikapprådets sammanträde 2018-12-03 samt 
uppföljning av sedan tidigare ej besvarade frågor.

Uppföjlning av sedan tidigare ej besvarade frågor:
3. Hur kan man skapa förutsättningar för de med insatsen korttidstillsyn och
    korttidsvistelse enligt LSS att komma på aktiviteter som kommunen ordnar?
 
    Frågan har ställts till socialförvaltningen som svarar via mail 2018-12-02:

   Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 
   Korttidsvistelse är till för att ge den enskilde möjlighet till rekreation och miljöombyte
   eller för att ge anhöriga tillfälle till avlösning. På Korttiden i Klippans kommun har
   man som barn eller ungdom möjlighet till miljöombyte samtidigt som det ger föräld-
   rarna möjlighet till lite avlastning. Här finns personal dygnet runt då behovet är som
   sådant. I verksamheten planerar man aktiviteter som åker till stranden, går
   promenader, deltar på marknader, går på bio m.m
   Man tar sig fram med hjälp av kollektivtrafiken eller färdtjänst. Vi har idag inte många
   barn/ ungdomar som använder sitt korttidsvistelsebeslut då man i dagsläget inte har
   behov men detta vet vi går upp och ner.
   Vi kommer delta i projektet Tusen lyktor, för att uppmärksamma barnkonventionen.
   Det är Barnrättsstrateg Hanna Giersing som anordnar detta.
 
   Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
  Skolungdom över 12 år ska kunna få tillsyn före och efter skoldagen samt under 
  skolloven. De flesta av barnen som idag kommer på korttidstillsyn kommer endast
  ett par timmar efter skolan till korttidstillsyn. Det innebär att den anhöriga inte har
  behov att lämna längre än så. Vid skollov planerar alltid personalen in en massa
  aktiviteter/ pyssel men när lovet kommer är det en mycket liten skara barn som
  kommer. Ni får gärna skicka ut aktiviteter till oss tex på mail allt eftersom de 
  kommer. Vi tittar redan idag på det FUB skickar ut på Facebook.
 
Frågor från Referensgruppen inför dagens sammanträde:
1. Det händer att det blir tillbud med hissen vid entrén i kommunhuset. Finns det då en
    plan för hur den som fastnat ska tas ned? Om inte, behöver det upprättas en sådan
    snarast för att undvika diskussioner när det är skarpt läge.
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Frågan är ställd till kommunikationsavdelningen.
 
2. Fritidssamordnaren inom LSS har tagits bort. Varför? Denna 20 procentiga tjänst har
    inneburit att alla inom LSS har erbjudits resor, fester och andra aktiviteter som fritids-
    samordnaren ordnat. Fritidssamordnaren har en god kunskap om personerna inom
    LSS. Dessutom finns ett väl fungerande samarbete med Åstorps och Örkelljunga
    kommuners fritidansvariga inom LSS där man gör gemensamma aktiviteter och
    samverkar på andra sätt. Plockas detta samarbete bort innebär det bland annat att
    deltagarnas nätverk minskas rejält.
    Vi fick till vår förvåning läsa i tidningen att det blir någon annan som ska ha hand
    om fritiden inom LSS. Vad vi kan utläsa av Agneta Huganders svar är att det är vår
    anhörigstödjare som ska ta över. Vi i referensgruppen undrar hur anhörigstödjaren
    ska ha möjlighet att även hinna med fritiden inom LSS? Utvecklingen av anhörig-
    stödet har ju bara börjat. Behovet av en anhörigstödjare är mycket stort i vår kommun
    och när det sprids att vi har en ny anhörigstödjare som arbetar för alla kommer an-
    hörigstödjaren att få ännu mer arbete. Exempel på personer som ska omfattas är
    anhöriga till personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, långvarig
    psykisk eller fysisk sjukdom samt anhöriga till personer med missbruks- eller
    beroendeproblem. Det gäller även för föräldrar till barn eller vuxna som stämmer in
    på något av detta och även för deras eventuella vuxna barn. Alltså många fler än
    anhöriga till äldre personer.
 
3. Hur ser bemanningen på de olika LSS boendena ut 24/7? Både gruppbostäder och
    servicebostäder.
 
4. Hur har socialförvaltningen informerat de kringboende om det nya boendet på
    Badvägen? Eftersom det redan inträffat incidenter undrar vi om de kringboende har
    fått besked om vart man vänder sig om något händer. Telefonnummer? Jour?
 
5. Finns det resurser på daglig verksamhet för att ta emot de som bor på ovanstående
    boende?
 
6. Kommer grundsärskolan att flyttas till den nya skolan?

Frågan har ställts till barn- och utbildningsförvaltningen som svarar via mail
2018-10-31:
Nej.
 
7. Det finns numera en insats inom funktionshinderomsorgen som kallas ”stöd i
    vardagslivet”. Detta stöd ska även kunna ges till personer inom LSS. Är det
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    samma sak som boendestöd? Vad har personalen för kompetens? För att
    kunna hjälpa och motivera behövs kunskap om exempelvis utvecklings-
    störning. Har alla det? Hur många personer är det tänkt ska cirkulera 
    hos samma person?

Frågorna 2,3,4,5 och 7 har ställts till socialförvaltningen som svarar via mail
2018-11-29:

Svar bifogas protokollsparafen (bilaga HKR § 25/18).

Handikapprådets ledamöter framför en oro kring bemanningen, framförallt nattetid,
vid kommunens LSS-boende.

Handikapprådets beslut
1. Handikapprådets ledamöter uppmanar Socialnämnden att återkomma till
    Handikapprådet med kompletterande information kring bemannings-
    situationen med fokus på ensamarbete nattetid.
2. Informationen noteras.
_____
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§26

Inkomna skrivelser/anmälningsärende

Ärendet
Inga inkomna skrivelser/anmälningsärenden har inkommit.

Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____
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§27

Sammanträdestider 2019

Ärendet
Kansliavdelningen har tagit fram förslag på sammanträdestider för år 2019.

Beslutsunderlag
Kansliavdelningens skrivelse 2018-11-20.

Handikapprådets beslut
Fastställer sammanträdestider för år 2019:
5 mar, 4 jun, 16 sep och 2 dec.
_____
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