
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-09-16

Kommunala Handikapprådet

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid:   Rum Grå, stadshuset Ängelholm, 2020-09-16, kl. 13:45 - 14:40

Beslutande: Ingela Sylwander (M), ordförande
Sonny Rosen (L)
Per Ringdahl (HRF)
Birgit Persson (FUB)
Ann-Margreth Andersson (A&A)
Helen Svantesson (BCF)
Yvonne Mollet-Bengtsson (S)

Övriga närvarande:  Malin Klintfjäll, beredningskoordinator
Rickard Olsson, verksamhetschef
Björn Klemedsson, verksamhetschef
Mattias Fyhr, nämndsekreterare
Kerstin Björkäng Wirehed, nämndsekreterare

Utses att justera: Birgit Persson Paragrafer: 9-16

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: 2020-09-16

Datum för anslags uppsättande: 2020-09-25

Datum för anslags nedtagande: 2020-10-19

Förvaringsplats för protokollet: Enheten för juridik och kansli, stadshuset Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Kerstin Björkäng Wirehed
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16 Inkommen skrivelse till Handikapprådet om Syn och Hörselinstruktör 2020/38
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HANDRÅD § 9    

Justerare

Birgit Persson väljs att justera dagens protokoll.

____
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HANDRÅD § 10    

Ärendelista

Ärendelistan läggs med godkännande till handlingarna.

____
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HANDRÅD § 11  

Information om ANDTS

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 frågeställningar som bas, med 
kommunens verksamheter och civilsamhället.

På dagens möte i Handikapprådet för beredningskoordinator Malin Klintfjäll dialog med 
ledamöterna för att inhämta information från de olika handikapporganisationerna inför 
kartläggningen.
Malin återkommer gärna till rådet när kartläggningen är klar.

Ordförande tackar för informationen.

____
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HANDRÅD § 12    

Information Brukarundersökning LSS

Verksamhetschef Rickard Olsson informerar om att Ängelholm ska delta i den nationella 
brukarundersökningen på våra gruppbostäder för LSS, i daglig verksamhet och för dem 
med personliga assistenter. Eftersom brukarundersökningen är nationell kommer 
jämförelse mellan kommunerna kunna göras i Colada. Undersökningen pågår under tre 
veckor med start i slutet av oktober.

Utbildade frågeassistenter kommer att hjälpa de brukare som önskar det. Rapporten 
beräknas vara klar i december, och kommer att presenteras för Handikapprådet efter det.
Brukarundersökning för personer med bistånd genom SoL kommer att göras senare.

Ordförande tackar för informationen.

____
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HANDRÅD § 13    

Utbetalning av habiliteringsersättning

Verksamhetschef Rickard Olsson informerar om att Nämnden för omsorg och stöd har 
beslutat att utbetala habiliteringsersättning utifrån planerad verksamhet. Detta för att ingen 
ska gå miste om ersättning på grund av pandemin.

Ordförande tackar för informationen.

____
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HANDRÅD § 14    

Tillfälligt utökad habiliteringsersättning 2020

Verksamhetschef Rickard Olsson informerar om att staten under ett par år ersatt 
kommuner så att de kan höja habiliteringsersättningen.
Nämnden för omsorg och stöd har samma strategi som i föregående ärende, nämligen att 
utbetalningen sker efter planerad verksamhet.

Ordförande tackar för informationen.

____
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HANDRÅD § 15  

Aktuell information om Covid-19

Verksamhetscheferna Rickard Olsson och Björn Klemedsson informerar.

Funktionsstöd
Ängelholm har valt att vara skarpare med restriktioner under pandemin än de nationella, 
detta för att skydda våra brukare.
Restriktionerna kommer nu att lättas upp men vissa åtgärder måste göras på gruppbostäder 
så att risken för smittspridningen minskar. Hemsidan kommer att i dagarna förtydliga vilka 
åtgärder som genomförts, tex. i form av skyddsmaterial.

Äldreomsorg
Idag smittfritt läge både i kommunala och privata verksamheter. Vissa aktiviteter har 
begränsats under vår och sommar. Nu lämnas det akuta läget inom äldreomsorgen och 
huvuduppdraget ska titta på mer säkra och anpassade besöksmiljöer och även titta på 
långsiktiga konsekvenser av distansering och ensamhet.

Verksamhetscheferna är stolta över sina chefer och medarbetare som under den pågående 
pandemin hittat nya lösningar.
Birgit Persson framför också en ros till alla som arbetar i verksamheterna.

Ordförande tackar för informationen.

____
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HANDRÅD § 16 Dnr NOS 2020/38  

Inkommen skrivelse till Handikapprådet om Syn och 
Hörselinstruktör

Synskadades förbund och Hörselskadades förbund har i mars 2020 inkommit med en 
skrivelse om var syn- och hörselskadade kan få hjälp när det inte finns någon syn- och 
hörselinstruktör kvar i kommunen.

Svar har inkommit från Huvuduppdrag Hälsa som anger exempel på vilken hjälp man kan 
få av kommunen och Region Skåne.

Per Ringdahl säger att det inte fungerar att bara att hänvisa till olika instanser utan att man 
behöver en person att vända sig till och som kan hjälpa till i hemmet. Per säger också att 
ingen ska behöva känna sig utanför i samhället.

Sonny Rosén vill att konsekvensen av att syn- och hörselkonsultenten effektiviserades bort 
i budgeten, ska utvärderas i Nämnden för omsorg och stöd.

____
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