
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-03-11

Kommunala Handikapprådet

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid:  Rum Ormgropen, stadshuset Ängelholm, 2020-03-11, kl. 13:00 – 14:30

Beslutande: Ingela Sylwander (M), ordförande
Sonny Rosén (L)
Karl-Otto Rosenqvist (MP)
Marie-Louise Westblom (DHR)
Birgit Persson (FUB)
Ann-Margret Andersson (A&A)
Helene Svantesson (BCF)
Nils-Gunnar Johansson (H&L)
Yvonne Mollet-Bengtsson (S)
Ingvar Rydberg (MP)
Katarina Nilsson (KD)
Karl-Erik Asp (M)
Conny Jansson (SRF)
Carina Johansson (DIAB)
Marianne Rubensson (FIBRO)

Övriga närvarande:  Helena Bûhler, verksamhetsutvecklare
Rickard Olsson, verksamhetschef
Kerstin Björkäng Wirehed, sekreterare

Utses att justera: Birgit Persson Paragrafer: 1-8

Sekreterare ___________________________________________________
Kerstin Björkäng Wirehed

Ordförande ___________________________________________________
Ingela Sylwander

Justerare ___________________________________________________
Birgit Persson   
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Organ: Kommunala Handikapprådet

Sammanträdesdatum: 2020-03-11

Datum för anslags uppsättande: 2020-03-18

Datum för anslags nedtagande: 2020-04-10

Förvaringsplats för protokollet: Nämndkansliet, stadshuset Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Kerstin Björkäng Wirehed
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Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

1 Ärendelista

2 Svar från Samhällsbyggnadsnämnden om Tillgänglighetsrådgivare 2019/48

3 Brukarundersökning - resultat

4 Information om uppstart och flytt av gruppbostad

5 Förändring av korttidsvistelse på korttidshem - LSS

Inkommen skrivelse till Handikapprådet om Syn och Hörselinstruktör - 
utgår

2020/38

6 Inkommen skrivelse till Handikapprådet  om att leva med 
doftöverkänslighet

2020/37

7 Skrivelse till Kommunala Handikapprådet om skylt på Kronohäktet 2020/56

8 Övrigt



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunala Handikapprådet
2020-03-11

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

HANDRÅD § 1       

Ärendelista

På ärendelista utgår ärende 7 – Inkommen skrivelse till Handikapprådet om Syn- och 
Hörselinstruktör. 
Tillkommer ett ärende om skrivelse angående skylt på Kronohäktet.

____
 
 

 
 

 

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunala Handikapprådet

2020-03-11

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

HANDRÅD § 2 Dnr. NOS 2019/48   

Svar från Samhällsbyggnadsnämnden om 
Tillgänglighetsrådgivare

Ärendebeskrivning
Det har tidigare varit uppe i olika kommunala forum att det saknas en 
tillgänglighetsrådgivare i Ängelholms kommun.
Handikapporganisationerna kräver att kommunen tillsätter en sådan tjänst som personer 
med funktionsnedsättningar kan vända sig till. Eftersom det tydligen finns personer 
anställda i Ängelholms kommun med kompetens för denna rådgivning, men ingen som har 
det övergripande ansvaret direkt så kräver Handikapporganisationerna en tydlig 
organisation så de vet till vem de ska vända sig till med sina frågor när det gäller 
tillgänglighet i samhället av olika slag.

Samhällsbyggnadsnämnden har den 17 december 2019, § 196 uppdragit åt Huvuduppdrag 
Samhälle att utreda behov samt gränsdragning för en eventuell tillgänglighetsrådgivare och 
ta med frågan om finansiering i budgetarbetet inför 2021.

Beslutsunderlag
Protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-17, § 196
Protokoll från Kommunala Handikapprådets protokoll den 5 juni 2019, § 16
Skrivelse från Handikappföreningarnas Samarbetsråd den 20 augusti 2018

Beslut
Kommunala Handikapprådet beslutar

att tacka för återkopplingen från Samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutet expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle 
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Kommunala Handikapprådet
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

HANDRÅD § 3  Kod DiarieNr 

Brukarundersökning - resultat

Vid handikapprådets möte den 4 september 2019 informerade verksamhetsutvecklare 
Helena Bûhler att en brukarundersökning skulle göras för brukare som har personlig 
assistans (LSS och SFB) verkställd av kommunen.

Syfte med undersökningen var att ta reda på hur väl verksamheten lever upp till LSS-lagens 
krav på god kvalitet, främja jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. 
Nyckelorden; självbestämmande, integritet, inflytande och medbestämmande.

Idag presenterar Helena resultatet av undersökningen. 22 enkäter skickades ut och 
svarsfrekvensen var 91 %.

9 frågor ställdes i enkäten och sammanfattningsvis går det att säga att resultatet 2019 ligger 
på ungefär samma nivå eller strax över i jämförelse med resultaten för alla kommuner som 
deltagit i den nationella brukarundersökningen 2018 men med undantag frågorna som 
handlar om;
 delaktighet att bestämma sina assistenter och
 att känna till vem brukaren skulle ta kontakt med om det fungerade dåligt med 

assistenterna

Helena informerar också om förbättringsområden och åtgärder:
 Kommunen erbjuder brukarna delaktighet i viss del av rekryteringsprocessen för 

att ge brukarna större möjlighet till inflytande över vem som anställs som deras 
assistenter - utan avkall på de krav som ställs för personal som ska arbeta i 
Ängelholms kommun.

 Informera och påminna brukarna och legala företrädare vem de ska vända sig till 
om det inte fungerar med brukarens assistenter.

 Kartlägga assistenternas behov av kompetens i AKK (alternativ kommunikation) 
och utifrån kartläggningen planera för kompetensutveckling

Ordförande tackar för informationen.

____
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Kommunala Handikapprådet
2020-03-11

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

HANDRÅD § 4        

Information om uppstart och flytt av gruppbostad

Verksamhetschef för område Funktionsstöd, Rickard Olsson, informerar om att de första 
hyresgästerna på gruppboendet (gamla Sommarsol) flyttar in i maj. Personalen ska vara på 
plats redan i mitten av april. 

Även gruppbostaden på Viktoriagården ska få sina nya bostäder i samma byggnad. 
Inriktningen kommer att vara socialpsykiatri med beslut både från LSS och SoL.

Rickard informerar såväl om inne- som utemiljön. Fastighetsägaren är privat.

Ordförande tackar för informationen.

____
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HANDRÅD § 5     

Förändring av korttidsvistelse på korttidshem barn och 
ungdomar

Verksamhetschef Rickard Olsson informerar om att Huvuduppdrag Hälsa via enkäter 
identifierat förändrat behov av korttidsplatser. 

Idag planeras vistelsetiden på korttidshem utifrån föräldrars och vårdnadshavares önskemål 
inför varje termin. Beläggningen på korttidshem är koncentrerad till helger istället för på 
både helger och vardagar. Den ojämna fördelningen innebär att verksamheten behöver 
bemanna upp med vikarier och timanställda, vilket medför att personalkontinuiteten 
minskar och att kvalitén på insatsen påverkas negativt. Verksamhetens kommer därför att 
erbjuda att fördela beläggningen jämnt under veckans alla dagar genom att erbjuda 
korttidsvistelse på korttidshem en helg per månad och resterande beviljade dygn under 
vardagar.

Ordförande tackar för informationen.

____
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HANDRÅD § 6 Dnr. NOS 2020/37   

Inkommen skrivelse till Handikapprådet  om att leva med 
doftöverkänslighet

Ärendebeskrivning
Astma och Allergiföreningen har i skrivelse den 22 januari 2020 uppmanat samtliga 
verksamheter att komma doftfria på möten som anordnas så att de doftöverkänsliga inte 
utestängs.

Beslutsunderlag
Kommunala Handikapprådet beslutar

att sända skrivelsen till Huvuduppdragen Samhälle, Lärande och familj och Hälsa samt 
Servicestöd för information.

____
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HANDRÅD § 7 Dnr. NOS 2020/56   

Skrivelse till Kommunala Handikapprådet om skylt på 
Kronohäktet

Ärendebeskrivning
Inkommen skrivelse gällande skylt på Kronohäktet som ska ange att det är tillgängligt från 
baksidan av byggnaden.

Beslutsunderlag
Inkommen skrivelse till Kommunala Handikapprådet den 27 februari 2020

Beslut
Kommunala Handikapprådet beslutar

att översända skrivelsen till Huvuduppdrag Samhälle

Beslutet ska expedieras till
Planeringschef HU Samhälle
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Kommunala Handikapprådet
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

HANDRÅD § 8       

Övrigt

Birgit Persson informerar om Mångfaldsgruppen som vid senaste möte tog upp;

 Mångfaldskarneval samt parafestival i september
 Föreläsningar till allmänheten
 Tillgänglighetsguiden behöver uppdateras
 Dålig tillgänglighet på kommunens badplatser
 MR-dagar 

Ordförande tackar för informationen.

____
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