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Plats och tid: Sammanträdesrum Rum Grå, stadshuset Ängelholm, 2020-09-16, 
klockan 13:45 – 14:30

Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan

Besök: Ärende 3: Sofia Glantz
Ärende 4,5,6: Rickard Olsson
Ärende 7: Björn Klemedsson

Ingela Sylwander Kerstin Björkäng Wirehed
Ordförande Sekreterare

Föredragningslista

Ärendebeskrivning Dnr.

1 Justerare

2 Ärendelista

3 Information av Sofia Glantz om ANDT

4 Information Brukarundersökning LSS

5 Utbetalning av habiliteringsersättning

6 Tillfälligt utökad habiliteringsersättning 2020

7 Aktuell information om Covid-19

8 Inkommen skrivelse till Handikapprådet om Syn och Hörselinstruktör 2020/38
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Kartläggning av ANDTS arbetet i Ängelholm  

ANDTS står för: Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel om pengar. 
 

Regeringen har antagit en strategi som ska styra det förebyggande arbetet där 

det övergripande målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, 

minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat 

tobaksbruk. I Ängelholms kommun har vi antagit det nationella målet i Plan 

för trygghet och säkerhet där det står angivet att vi ska arbeta aktivt med ANDTS- 

förebyggande insatser genom drogförebyggande arbete i samverkan mellan 

polis och andra berörda samt genom tillsynsarbete. I dagsläget saknas struktur 

och organisering för arbetet och därför har det tillsatts en agil arena* med 

syftet att skapa en organisation, en struktur och ett arbetssätt i samverkan 

med berörda aktörer för att skydda och ge kunskap så att ingen ska fastna i 

effekterna av ANDTS. 

 

Vi är nu i skedet att skapa oss en bild av hur läget ser ut i Ängelholm. Detta 

gör vi genom att samla in aktuell statistik samt att föra dialog, med nedan 

frågeställningar som bas, med kommunens verksamheter och civilsamhället. 

 

 

 

 

 

*En agil arena är en samverkansform i syfte att samla rätt kunskap och förmågor för att 

bättre kunna tillgodose medborgarnas behov. 
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Vad ser er målgrupp för problem med ANDTS i Ängelholms 

kommun? 

 

 

Finns det något område som utmärker sig? Hur yttrar sig 

detta? 

 

 

Vad gör er organisation för insatser som kan kopplas till 

ANDTS idag? 

 

 

Vad skulle ni önska från kommunen, gällande dessa frågor? 

 

 

Vad skulle ni ytterligare kunna bidra med? 

 

 

På vilket sätt vill ni att samverkan mellan kommunen och er 

organisation ska formaliseras framöver? Behövs samverkan? 

Vad ska den leda till? Hur blir den i så fall regelbunden och 

systematisk? 
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Verksamhetschef
Björn Klemedsson
0431-87000
Bjorn.klemedsson@engelholm.se

Kommunala handikapprådet

Svar på skrivelse, Dnr Nos 2020/38

Nedan redovisas svar på frågan om vart man som syn- och hörselskadad kan 
vända sig vid behov av hjälp och stöd.

Vid behov av hjälp och stöd från Ängelholms kommun rekommenderas i första 
hand kontakt med kundtjänst, 0431-870 00. Kundtjänst är behjälpliga med att 
etablera kontakt med rätt profession utifrån den enskildes behov.

Exempel på hjälp som kan fås i kommunen:

 Träning av dagliga sysslor och förflyttningsträning inom och utomhus 
 Hjälp och stöd vid läkemedelshantering
 Ledsagning

För hjälp från Region Skåne hänvisas till nedanstående enheter:

 Synenheten, vuxna Helsingborg, 042-406 25 60
 Hörselenheten, vuxna Helsingborg, 040-33 27 00

Region Skåne ansvarar för hjälp i form av:

 Råd och stöd till den enskilde och närstående
 Förskrivning av hjälpmedel
 Information och uppföljning av hjälpmedel
 Träning med hjälpmedel
 Rehabilitering
 Behandling

Här arbetar bl.a. hörselpedagog, specialpedagog, kurator, psykolog, synpedagog och 
optiker



Dnr trlas

2ozo/se
Kommunala handikapprådet
Angelholm

Angelholms kommun har enligt beslut sagt upp syn och hörselinstruktören i kommunen.
När beslutet togs så fick vi veta att tjänsten skulle omfördelas på andra enheter i kommunen.

Nu vill vi veta var kan våra syn och hörselskadade få hjälp idag när det inte finns någon syn och
hörvårdsinstruktör längre i vår kommun.
Vart skall vår medlemmar få hjälp-vem kan de ringa?

Det är utav största vikt vi får svar snarast, våra bekymmer hopar sig när vi inte kan få hjålp.
Vi vill ha skriftligt svar snarast

Synskadades förbund Angelholm

Conny Jansson

Hörselskadades förbund Ängelholm

Per Ringdahl



Från: Per Ringdahl per@ringdahl.se
Amne: Syn och hörsel

Datum: 11 mars 2020 11:20:48
Ti I I : i.sylwander@telia.com

DhT M¿S
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Hej lngela

Skickar över mina tankar som vi talade om

Ha det bra

Per

Kommunala Handikappsrådet

Då jag ej har möjlighet att närvara på dagens möte vill jag meddela

följande ang vår skrivelse DNR NOS 202Ol3B

Jag vill stryka under hur viktigt det är för syn och hörselskadade att inte

tappa kontakten med samhället genom att bli isolerade i sitt boende och
på så vis utgöra risk för bl a demens.

Forskning har visat att de finns koppling mellan hörselnedsättning och

demens
Linne'centrum HEAD Linköping visar på forskning som visar på detta.

Det går bra att googla på Hörsel-Demens där kan man läsa om resultaten

om forskning

Det finns två personer Maria Orn och Jenny Norell som startat Aktivitet
och rörelse Ängelholm som har varit på Unf Ängelholm och berättat om

sin verksamhet som fysio - arbetsterapeut och på vår förfrågan kan tänka

sig att hjälpa kommunen med syn och hörsel tjänsten tills vidare

Per Ringdahl
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