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Sammanträdesrum 1,Stadshuset
Hässleholm 13.30-16.00

Beslutande

Anna Gustavsson, ordf. ON
Yvonne Gustafsson, HRF
Helen Larsson, FUB
Margit Lindberg, Astma Allergi
Ingvar Malmström, Hjärt och Lungsjukas Förening
Gun Arhag, Reumatikerföreningen
Birgitta Andersson, NHR
Johan Berglund, BUN
Irene Nilsson, ON
Lena Wallentheim, KS
Lena Svensson, BUN
Agne Nilsson,BN

Övriga deltagande

Laila Jeppsson, omsorgschef
Stephan Persson, vd Hässleholmsbyggen
Alexander Klein, fastighetschef, KunskapsPorten
Kerstin Beyhammar, Sekreterare

Utses att justera

Helen Larsson

Justeringsplats

Senioren

Paragrafer 1-9

Sekreterare

___________________________________________________
Kerstin Beyhammar

Ordförande

___________________________________________________
Anna Gustavsson

Justerare

_____________________________________________
Helen Larsson

Justering

Utdraget bestyrkes
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§1
Sammanträdets öppnande samt namnupprop
Ordf. Anna Gustavsson förklarar sammanträdet för öppnat.
Sekr. KB förrättar namnupprop enligt närvaroförteckning
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Datum

Handikapprådet

2010- 03-04

§2
Val av justeringsman
KHR beslutar
Att utse Helen Larsson att jämte ordförande justera
dagens protokoll.

_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§3
Fastställande av ärendelistan
KHR beslutar
Att fastställa förslag till ärendelista med följande tillägg under
punkten övriga frågor.
Information om HässleholmsPorten
Tillgänglighet Gallerian
KHR:s framtid
Handikappdagen den 20 maj
Utse representant från KHR att delta i juryn för omsorgsförvaltningens kvalitetspriset.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§4
Trygghetsboende på Hantverksgatan
Hässleholmbyggens VD Stephan Persson informerade om att
byggnationen på Hantverksgatan startade vecka 9.
Inflyttningen är beräknat till februari- mars 2011.
Kriteriet för inflyttning är att man är 70 år eller äldre, eller att ena
parten är det.
Vanligt kösystem tillämpas, det går bra att lämna intresseanmälan.
Erbjudande om att hyra lägenhet skickas ut i augusti. Huset kommer
att byggas med 7 våningar varav den första är planerad för
gemensamhetsutrymme. Totalt kommer det att finnas 30 lägenheter
alla med stor tillgänglighet. Huset kommer att hålla hög standard.
Badrummen ska utrustade med tvättmaskin och torktumlare.
Golvmaterialet i kök, hall
och badrum är klinkers och i de övriga rummen ligger askparkett.
Varje lägenhet är försedd med inglasad balkong med ett skjutparti.
Entrédörren ska vara låst 24 tim/dygn och låses med ett taggsystem.
Kostnaden för 2 rumslägenheterna kommer att ligga nära underlaget
för bostadstillägget. Gemensamhetslokalen för boende på entréplan
blir 70 kvadratmeter med altan och mindre kök. Utrymme ska
finnas för servicevärd från omsorgen. Servicevärdens uppdrag ska
formas efter de boendes behov.
All information finns att hämta på Hässleholmsbyggens hemsida eller
på Hässleholmsbyggets kontor.

KHR beslutar
att tacka för intressant information.

_____________

Justering

Utdraget bestyrkes
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§5
”Aktuellt i omsorgsverksamheten”
Omsorgschef Laila Jeppsson informerade om att vårdtyngsmätningen
för kommunens handikappomsorg har samma värde som genomsnittet i Skåne.
Första Avenyn, öppnades den 1 december 2009. Verksamheten
består av två boendeplan med sammanlagt 12 lägenheter för
personer med psykiska eller neuropsykiska funktionsnedsättningar.
Ett boendeplan riktar sig till ungdomar i åldrarna 18-25 år.
Personalen har stor och bred kompetens. Första Avenyn
innefattar även ett Stöttecenter som är skilt från boendeplanet. Ett
ställe där man kan ringa eller komma till när man, oavsett tid på
dygnet, mår dåligt. Stöttecenter har två sviktplatser som personalen
kan erbjuda en brukare som behöver trygghet i form av medmänsklig
kontakt.
Från halvårsskiftet kommer daglig verksamhet att utökas med
20 brukare. Ansvariga inventerar och försöker skapa nya arbetstillfällen.
Vad har hänt/händer i Omsorgsförvaltningen från
Dec 2008-November 2009.(se bilaga 1)
Under våren 2010 ska det fattas beslut om att införa fritt val av
utförare i hemvården med hänvisning till LOV.Personer med beviljade
serviceinsatser ska själv kunna bestämma vilken som ska
utföra dessa.
Trygghetsboende under byggnation.
Översyn av köksorganisationen.
Tjänst som informatör ska inrättas.
Case Manager, vård- och stödsamordnare som hjälper till att
samordna alla insatser kring den sjuke. Case Manager hjälper till i
kontakten mellan olika samhällsfunktioner. Fr.o.m. den 1 mars
arbetar två anställda med uppdraget på 50 % var.
Omsorgsnämnden har 2010 ett besparingskrav på 9,9mkr.

KHR beslutar
att tacka för intressant information.
___________

Justering

Utdraget bestyrkes
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§6
Information från nämnder och styrelser
Följande rapporter avges:
Agne Nilsson, BN lämnade rapport om att arbete pågår om planärende.
Johan Berglund och Lena Svensson, BUN informerade om att
omorganisationen för grundskolan är genomförd. Diskussioner förs om
förändring av särskolan och gymnasieskolans organisationer.
Lena Wallentheim, KS rapporterade att årets avrapportering och
verksamhetsberättelser genomgångs.

KHR beslutar
att tacka för lämnad information
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§7
Bevakningslistan
Hårdbeläggning av gångstråk Hovdala
Beslut
Ärendet kvarstår
Heminstruktör
Beslut
Ärendet kvarstår.
Genomfarten riksväg 117 Bjärnum
Beslut
Ärendet kvarstår
Enkelt avhjälpta hinder i Hässleholms kommun
Beslut
Ärendet kvarstår
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§8
Övriga frågor
KunskapsPorten
Fastighetschef, Alexander Klein informerad de senaste planerna för
trygghetsboendet på Ringcentraltomten.
Alexander redovisade skisser och förslag avseende byggnation.
Det förslaget presenterades med bl.a. följande innehåll:
Huset kommer att byggas med 72 lägenheter för trygghetsboende
fördelat på 13 våningar och ytterligare 6 lägenheter på 2 våningar
avsedda som ägandelägenheter.
Tillgängligheten har fått hög prioritet vilket bl.a. innebär att man
förhöjer standarden på våtutrymmet, hallen blir väl tilltagen och
placerad med bra tillgänglighet till övriga rum, en större hiss är
planerad som kan transportera sängar samt en ordinär hiss, de flesta
förråden kommer att finnas inne i lägenheterna, balkongen ska
kunna nås både från sovrum och vardagsrum. På balkongerna
kommer att finnas skärmar som kan flyttas efter behov. Köken byggs
med burspråk.
I husets bottenvåning ska finnas rum med kök, avsedda för samvaro
och utrymme för orangeri, förvaring för rullstolar och rollatorer,
grovtvätt och gästrum/föreningsrum.
Tidsplan - om förarbetet fortlöpor som förväntat kan den få laga kraft i
början på maj. Planerad inflyttning hösten 2011.
KHR beslutar
att tacka för intressant information
Tillgänglighet Gallerian
Handikappsorganisationernas samrådsgrupp har lämnat synpunkter på
Länsstyrelsens skrivelse angående tillgängligheten på Gallerian,
kvarteret Ryttaren.
KHR:s framtid
KHR beslutar
att KHRau och samrådsgruppen diskuterar KHR:s framtid på kommande
sammanträde.
Handikappdagen den 20 maj
Handikappdagen den 20 maj börjar kl 13.00, sammanfaller med
KHR:s mötestid den dagen.
KHR beslutar
att flytta sitt planerade möte till kl. 10.00 samma dag
Utse representant från KHR att delta i juryn för omsorgsförvaltningens kvalitetspris.
KHR beslutar
Att utse ordförande Anna Gustavsson att medverka i juryn.
.

Justering

Utdraget bestyrkes
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§9
Avslutning
Ordf Anna Gustavsson (kd) avslutar sammanträdet och tackar för visat
intresse.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

