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Ordförande
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Justerande
Anders Axelsson §§ 11-16 Doris Schumacher §§ 17-19

Plats och tid Sessionssalen kl. 18:00-20:35

Beslutande ledamöter Roger Sjunner (MP)
Robert Larsson (KD)
Olle Nilsson (S)
Åsa Edvardsson (SD)
Bo Andersson (C)
Thomas Andresen (M)
Ingela Jönsson (C)
Lena Landin (ordförande)  ersätter Gunilla Svensson (S) (ordförande)
Anders Axelsson (Representant) §§11-16
Ingrid Norberg (Representant)
Monica Hendlertz (Representant)
Helene Haraldsson (Representant)
Doris Schumacher (Representant)
Bengt Göran Bodén (Representant) §§11-16

Övriga närvarande Eva Larsson, kommunsekreterare
Love Hetz, kommunledningsförvaltningen §13
Anna Fritzheimer, socialförvaltningen §14
Per Tranström, Skanetrafiken §14
Marie Sjörén, Skanetrafiken §14

Utses att justera Anders Axelsson §§ 11-16
Doris Schumacher §§ 17-19

Justeringens plats och 
tid

Kansliavdelningen, Klippans kommunhus ,  2018-09-27   11:00
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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 
Organ Handikappråd
 
Sammanträdesdatum 2018-09-17
 

Datum för anslags 
uppsättande

2018-09-28 Datum för anslags 
nedtagande

2018-10-22

 
Förvaringsplats för 
protokollet

Kansliavdelningen, Klippans kommunhus

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

Eva Larsson
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 11 Val av justerare
§ 12 Fastställande av dagordning
§ 13 Information om kartläggning av tillgänglighet vid kommunens 

lokaler och utemiljö
§ 14 Information avseende pågående färdtjänstutredning
§ 15 Föregående mötes protokoll
§ 16 Information från nämnder och styrelser
§ 17 Ärende från Referensgruppen
§ 18 Inkomna skrivelser och anmälningsärenden
§ 19 Reflektioner Val 2018
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§11

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.

Handikapprådets beslut
Anders Axelsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
_____
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§12

Fastställande av dagordning

Ärendet
Fastställande av dagordning för dagens sammanträde föreligger.

Handikapprådets beslut
Fastställer utsänd dagordning.
_____
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§13

Information om kartläggning av tillgänglighet vid kommunens lokaler 
och utemiljö

Ärendet
Love Hetz informerar om den kartläggning av tillgänglighet gällande kommunens lokaler 
som ska genomföras under hösten.

Under hösten har en tillgänglighetsinventering med fokus på fysisk tillgänglighet i 
kommunens utemiljö påbörjats. Huvudarbetet görs av en upphandlad konsult i nära 
samarbete med tekniska förvaltningen. Rättighetsstrateg Love Hetz ansvarar för 
ihophållandet av arbetet och också för att dialog med målgruppen förs.

Den 5e september hölls en workshop dit människor med normbrytande funktionsförmåga 
var inbjuden för att diskutera ämnet. Dokumentationen från workshopen går ut till 
deltagarna i veckan och kan även skickas till handikapprådet om så önskas. Om en har 
synpunkter på den fysiska tillgängligheten tas dessa tacksamt emot, de kan löpande fram 
till novembers slut skicka till love.hetz@klippan.se. Inventeringen förväntas vara klar i 
mars då en rapport som tydliggör brister och ger åtgärdsförslag ska vara klar

Handikapprådet beslut
Informationen noteras.
_____
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§14

Information avseende pågående färdtjänstutredning

Ärendet
Anna Fritzheimer, socialförvaltningen, Per Tranström och Marie Sjörén, Skånetrafiken, 
informerar och svarar på frågor om pågående färdtjänstutredning.

Beslutsunderlag
Utkast färdtjänstutredning, bilaga HKR § 14/18.
Skånetrafikens presentation, bilaga HKR § 14/18.
Referensgruppens skrivelse 2018-08-27, fråga 5.

Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____
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§15

Föregående mötes protokoll

Ärendet
Ordföranden föredrar föregående mötesprotokoll.

Beslutsunderlag
Handikapprådets protokoll 2018-06-04.

Handikapprådets beslut
Protokollet lägges med godkännande till handlingarna.
_____
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§16

Information från nämnder och styrelser

Ärendet
Kommunstyrelsen
Ingen information.

Socialnämnden
Ingen information.

Barn- och utbildningsnämnden
Åsa Edvardsson (SD) informerar om uppstart av ny undervisningsgrupp i Färingtofta.
Nya Snyggatorpskolan kommer framöver att byta namn till Snyggatorpskolan.
Begränsning av utlämnande av skolskort ska begränsas till max tre gånger. Begäran om
ytterliggare kort kommer att rendera en kostnad.
 
Plan- och byggnämnden
Ingen information.

Kultur- och fritidsnämnden
Ingen information.

Astma- och allergiföreningen
Ingen information.

För Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna
Lena Landin informerar om Café Sågen som startat igång för hösten.
Föreningen ska flytta ner till första våningen vilket dem ser fram emot.
Konferens för föreningsordförander kring de olika funktionshindersområdena planeras.

Attention
Helene Haraldsson informerar om caféaktiviteter under hösten.

Tandvårdsskadeförbundet
Ingen information.

Synskadades Riksförbund
Ingen information.
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Hörselskadades riksförbund
Ingen information.

Föreningen Hjärtlung
Ingrid Norberg informerar om höstens program med många olika aktiviteter som
nu dragit igång. Varje månad genomförs möten med olika tema.

Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____
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§17

Ärende från Referensgruppen

Ärendet
1. Finns det regler för hur en uteservering ska se ut? På sommaren ställs det ut bord och 
stolar både här och där. Det hindrar framkomligheten för rullstolar och personer med 
synskada. Ett regelverk efterlyses. Finns det?
Frågan har ställts till tekniska förvaltningen. Michel Tränefors svarar via  mail 2018-09-
17:
Tekniska förvaltningen ger tillstånd för uteserveringar, gatupratare mm. Vid själva 
tillståndsgivandet så ser förvaltningen naturligtvis till så att man kan passera på ett 
betryggande sätt. Tekniska förvaltningen behöver bli bättre på att följa upp så att detta 
verkligen efterlevs. 
 
2. Hur många personer står i kö för LSS boende?
    Vad gör man för att få fram bostad om det blir akut?
    Hur ser planerna ut för framtida LSS boenden?

Frågan har ställts till socialförvalgningen. Gustav Engblom svarar via mail 2018-08-31:
 
Det finns idag en person som väntar på att få sitt beslut om LSS- boende verkställt. 

Det går inte att få fram LSS- bostäder akut, det är en omfattande process att öppna en 
LSS- bostad så vid akuta fall då alla andra insatser inte räcker återstår endast att 
placera brukare externt genom att köpa plats. 

Socialförvaltningen har gjort en översyn av kommunens samtliga särskilda 
boendeformer, det vill säga också bostäder med särskild service i form av gruppbostad 
respektive servicebostad enligt LSS. Utifrån underlaget som presenterades antog 
nämnden en ambitionsnivå för utbyggnaden av LSS- boenden i oktober 2017. 
Ambitionsnivån ligger bifogad. Den utbyggnadsbehovet för planeringsperioden fram till 
2024 omfattar en mindre gruppbostadsenhet och denna är nu ett år senare i 
uppstartningsfas på Badvägen där tidigare lägenheterna använts för korttidsvistelse- och 
korttidstillsyn enligt LSS.

I översynen identifierades också ett behov av en ny servicebostad och innan sommaren 
publicerades förfrågningsunderlaget för en ny servicebostad. Den upphandlingen 
omfattas tills vidare av strikt upphandlingssekretess.

Utöver planeringen för framtida LSS- boenden som frågan specifikt rör pågår också en 
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översyn av befintliga LSS- boenden utifrån de brister som påtalades i brandskyddet på 
Valhallagatan och som sedan lede till att Socialnämnden tvingades stänga boendet i 
början av året.

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 2018-08-28.
 
4. Träning är viktig för alla. Ett samlat grepp behöver tas gällande gym i kommunen. 
Personer med rörelsehinder behöver några anpassade maskiner och större utrymme 
mellan maskinerna för att kunna träna. Kan kommunen hjälpa till att inventera och även 
få igång en dialog med de privata gymägarna?

Frågan har ställts till Folkhälsorådet:
Enligt Folkhälsorådets protokoll 2018-08-31, § 525, framgår att diskussion har förts i 
Folkhälsorådet som anser det viktigt att det finns möljlighet för alla att träna men att 
frågan inte ägs av rådet. Folkhälsorådet beslutade att skicka frågan vidare till Kultur- 
och fritidsförvaltningen med uppmanin om att se över befintliga lokaler och 
utrustningsmöjligheter, även utomhus, sam att dialog inleds med privata gymägare i 
kommunen.
 
5. Hemtagningsteamet behöver återupprättas. Det fungerar inte idag när personer som blir 
färdigbehandlade på sjukhus ska komma hem. Mottagningen i kommunen hinns inte med. 
Det behövs tydligare rutiner. Har någon utvärdering gjorts efter borttagandet? När tänker 
ni återgå till det gamla systemet med ett hemtagningsteam som faktiskt fungerade?

Frågan har ställts till socialförvaltningen. Ingela Holmström svarar i mail 2018-09-06:
Socialförvalningen har tydliga rutiner gällande mottagning i hemmet. Dock har en lag 
om samverkan vid utskrivning trätt i kraft 2018-01-01 vilket innebär att kommunens 
betalningsansvar inträder tre dagar efter att patienten har konstaterats 
utskrivningsklar. Socialförvalningen har ett SVU team i Klippan som planerar och 
förbereder hemgångar och utgår ifrån ett tvärprofessionellt tänk. Förvaltningen kommer 
inte återgå till det gamla systemet utan tror på arbetssättet att implementera det 
rehabiliterande förhållningssättet i alla hemtjänst enheterna med stöd av arbetsterapeut 
och sjukgymnast. Med uppstyrd och intensiv träning.

6. Systemet med larmet inom hemtjänsten fungerar inte alltid. Det uppstår stressituationer 
varje gång en personal får ett larm samtidigt som den är hemma hos någon och arbetar. 
Den som mottager hjälpen får inte den hjälp den behöver och faktiskt betalar för. 
Personalen blir jättestressad för det kanske är något allvarligt som hänt och kanske måste 
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avvika direkt för att åka på larmet. Varför kan man inte istället ha speciell personal som 
organiserar och eventuellt åker ut på larm?

Frågan har ställts till socialförvaltningen. Ingela Holmström svarar i mail 2018-09-06:
Socialförvaltningen har undersökt möjligheten att ha en larm patrull men underlaget var 
inte tillräckligt. Dock kommer hemtjänsten få ersättning för trygghetslarm 2019 vilket 
innebär ökade resurser och optimalare planering.
 
5. Färdtjänstanvändare är oroliga över vad som händer med färdtjänsten som fungerar så 
fantastiskt bra i vår kommun. Det finns en stor oro över att Skånetrafiken ska ta över. 
Stämmer detta? I så fall varför?

Frågan har ställts till socialförvaltningen och anses besvarad i ärende § 14/18.

Referensgruppens tidigare ställda frågor som ej besvarats:
Tänker Klippans kommun söka statsbidrag för habiliteringsersättning?
 
Frågan är ställd till socialförvaltningen 2018-05-09. Agneta Hugander svarar
via mail 2018-09-17:
Förvaltningen kommer inte att ansöka om statsbidrag. Det är bidrag bara för 1 år. 
Ansökan skulle i så fall betyda att efter 1 år går kommunen in med skattemedel och 
täcker kostnaden. Detta är inte förankrat/beslutat inför 2020. Förvaltningen vill avvakta 
LSS utredningen där habiliteringsersättningen är en del.

Hur har det gått för de boende på Valhallagatan 3C?
Vilket stöd fick de boende när de fick besked om att de kanske måste flytta?
Varför kan man inte fixa brandskyddet så att boendet blir godkänt?
Vad är det för skillnad på boendeformen man har nu, kontra innan?
Hur löser ni nu exempelvis den sociala gemenskapen?
Även ekonomin för den enskilde blir väl belastad när man byter boendeform?
 
Berörda på Valhalla fick stöd från handläggaren om vilka möjligheter finns det, dvs nytt 
boende resp ny insats.
 
När kommer det att tillsättas en chef för daglig verksamhet enligt LSS?                 

Tjänsten som enhetschef för daglig verksamhet är utannonserad och rekryteringsprocess 
pågår.
 
Då det finns många detaljfrågor kring daglig verksamhet föreslås att Handikapprådet 
bjuder tf enhetschef vid nästa sammanträde.
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Finns det utrymme i budget för deltagarna att utvecklas inom sina styrkor?
Hur många av deltagarna på daglig verksamhet har utflyttad verksamhet? Vilket stöd 
finns för dem? Hur fungerar detta? 
Vad är en samordnares uppgift? Finns det tid och tillräckliga resurser för uppföljning av 
den utflyttade verksamheten?
Hur följer man i så fall upp och hur ofta? Finns det någon möjlighet att utvecklas inom 
utflyttad daglig verksamhet och
hur ser stödet ut som erbjuds från daglig verksamhet?

Birgitta Söderlund, socialförvaltningen svarar via mail:
Möjligheterna för deltagarna att utvecklas inom sin verksamhet, alla deltagare inom våra 
egna verksamheter har individuella schema, uppgifterna de gör beror på deras förmåga 
och verksamheen provar regelbundet om deltagarna kan göra nya arbetsuppgifter 
och utvärderar regelbundet hur det fungerar för deltagarna. Regelbunden uppföljning 
görs av genomförandeplaner.

I utflyttad verksamhet finns ca 25 personer, det finns en samordnare som enbart arbetar 
med utflyttad verksamhet. Samordnaren, planerar, introducerar på arbetsplatsen, finns 
som bollplank för arbetsplatsen, gör uppföljningar, o.s.v. allt som rör den utflyttade 
verksamheten. Hur ofta man följer upp den är individuellt, en behöver uppföljning ofta 
och andra mer sällan.
Som det ser ut nu finns tid tillräckligt för att hantera den utflyttade verksamheten
Hur deltagaren inom utflyttad verksamhet kan utvecklas beror till en del på egen 
förmåga. Stödet från daglig verksamhet består av det stöd som samordnaren kan ge i 
form av handledning och liknande

Beslutsunderlag
Referensgruppens frågor 2018-08-27.
Referensgruppens sedan tidigare kvarstående frågor.
Bestämmer för placering uteservering osv., bilaga HKR § 17/18.

Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____
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§18

Inkomna skrivelser och anmälningsärenden

Ärendet
Bengt-Göran Bodén redogör för framtaget yttrande avseende bygglovsansökan för
fastigheterna Pilagården 1:42 och 1:96 Östra Ljungby.

Beslutsunderlag
Tillgänghetsgranskare Bengt Bodéns skrivelse 2018-06-18.

Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____
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§19

Reflektioner Val 2018

Ärendet
Åsa edvardsson (SD) informerar om Valnämndens onsdagsräkning som genomförden den 
12 september.

Parkeringsmöjligheten i Färingtofta upplevdes begränsad.
Frågor kring varför kommunen inte längre använder Färingtofta skola som vallokal.

Handikapprådets beslut
Informationen noteras.
_____
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