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Plats och tid

Silviaskolan Hässleholm. Kl 13.30 – 16.15

Beslutande

Anna Gustavsson, ordf, ON
Arne Johansson, v ordf SRF
Ingvar Malmström, HLR
Gun Arhag, Reumatikerför
Yvonne Gustavsson, HRF
Helen Larsson, FUB
Margit Lindberg, Astma & Allergi
Birgitta Nilsson, NHR
Lena Wallentheim, KS
Per-Ingvar Önnevik, TN
Lena Olsson, KS
Jenny Önnevik, ON

Övriga deltagande

Iréne Persson, sekreterare

Utses att justera

Helen Larsson

Justeringsplats
tid

Omsorgsförvaltningen
2008-06-11

Sekreterare

___________________________________________________
Iréne Persson

Ordförande

___________________________________________________
Anna Gustavsson

Justerare

___________________________________________________
Helen Larsson

Justering

Paragrafer 13 - 19

Utdraget bestyrkes
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§ 13
Sammanträdets öppnande
Ordförande, Anna Gustavsson (kd) hälsar de närvarande välkomna till
Kommunala handikapprådets sammanträde som hålls på Silviaskolan i
Hässleholm. Sammanträdet inleds med information angående
Silviaskolan av Karin Johnsson, rektor på skolan sedan 2001.
Silviaskolan byggdes 1993 och invigdes av Drottning Silvia. Det finns
50 platser på skolan och de läser samma kursplan som andra förutom i
engelskan. Det är 11 kommuner som i år köper platser till sina elever
på Silviaskolan.
Handikapprådet tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 14
Fastställande av ärendelistan
Beslut
Handikapprådet godkänner förslaget på ny dagordning.

Tillägg under punkten övriga frågor
•
•
•
•
•
•
•
•

Hälsoslingan
hörslinga i kulturhuset
Handikappdagen
Publicitet
Kallelse via E-post
Handikapplanen
FUB 50-års jubileum
FUB skrivelse

Utgående ärende
•

Inkomna handlingar, ärende 6

Skäl till beslut
Ordf, Anna Gustavsson (kd) föreslår följande tillägg på dagordningen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Datum
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§ 15
Val av justerare och justeringsdag
Beslut
Kommunala handikapprådet väljer Helen Larsson att jämte
ordföranden justera dagens protokoll.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 16
Information från nämnder och styrelser
Beslut
Kommunala handikapprådet tackar för informationen.
Beskrivning av ärende
Per-Ingvar Önnevik (s) informerar från tekniska nämnden angående
ombyggnaden av Vittsjö medborgarhus som ska byggas om till ett
allaktivitetshus. Det är fritidskontoret som håller i ombyggnaden.
Mellanhedsvägen i Hässleholm ska byggas om. Gallerian i Hässleholm
är inte färdig ännu. Det bör tas hänsyn till de ändringar som påpekats
av Gerhard Leth, tillgänglighetsrådgivare i kommunen. HSO Skåne har
informerats om problemen i Gallerian.
Lena Olsson (c) informerar från barn- och utbildningsnämnden. En ny
statlig institution för specialpedagogik är på förslag att starta i
Hässleholm. Kunskapsskolan vill etablera sig i kommunen. Det ska
vara 400 platser och placeras centralt i tätorten.
Det kommer att börja 50 nya barn i förskolan till hösten. De kommer
att delas in i två grupper en grupp för de yngre barnen som ska vara i
Vankiva och en grupp för de äldre som ska vara förberedelseklasser på
Linnéskolan.
Jenny Önnevik (s) informerar ifrån omsorgsnämnden. En
psykiatrigrupp har sedan september 2007 arbetat speciellt inriktat mot
psykiska funktionshinder. I en referensgrupp kopplad till
psykiatrigruppen bestående av tjänstemän och politiker från Regionen,
omsorgsnämnden och socialnämnden har diskussioner förts angående
bostäder och daglig verksamhet.
Ett projekt om mat i fokus har pågått i Vinslöv och Sösdala med
positiva reaktioner.
Anna Gustavsson (kd) informerar om vårdtyngdsmätningen inom
hemvården som Kajsa Thorsell har utarbetat underlag för.
Ansökan om stimulansmedel har skickats till Länsstyrelsen. Medlen
ska i första hand användas för uppbyggnad av infrastruktur för
anhörigstödet och inte tillfälliga projekt. De statliga medlen ska
användas som en förstärkning av anhörigstödet och inte som
en ersättning för de resurser som kommunen redan satsar, på
anhörigstödet.
Stöd till personer i egna boendet, boendestöd, är huvudinriktningen på
personer med psykisk funktionsnedsättning och att plats i bostad med
särskild service bara är aktuellt då omfattande boendestöd provats.
Lena Wallentheim (s) informerar ifrån kommunstyrelsen. Det har
beslutats om en ny ljudanläggning till Röda salongen i kulturhuset.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Forts § 16
Det är förslag på indexreglerade taxehöjningar gällande
sophanteringen.
Samlokaliseringen av Räddningstjänsten och Ambulansen är avbrutet.
En organisationsförändring är på gång inom kommunen. En av
förändringarna som diskuteras är sammanslagningen av kök, städ, och
vaktmästeri som då ska tillhöra tekniska nämnden.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 17
Bevakningslistan
Beslut
Kommunala handikapprådet beslutar att punkterna står kvar fram tills
de är åtgärdade.
Beskrivning av ärende
Punkt 1
Hårdbeläggning av gångstråk Hovdala
Arbetet med beläggningen fortsätter.
__
Beskrivning av ärende
Punkt 2
Ledstänger i Kulturhuset
Arbetet har påbörjats på nedre delen och balkongen
__
Beskrivning av ärende
Punkt 3
Heminstruktör
Tanken är att hemrehabteamen ska kunna bistå de som behöver
instruktion i hemmet. Arbetet har än så länge inte kommit igång.
Anhörigföreningen har gjort en enkät som enhetscheferna ska fylla i.
Stödet för de som får en ny hörapparat är mycket viktigt.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 18
Övriga frågor
Beskrivning av ärende
Hälsoslingan
Beslut
Handikapprådet tackar för informationen
Skäl till beslut
Hälsoslingan invigs 2008-06-01 med utgångspunkt från
hembygdsparken i Hässleholm kl 14.00 – 17.00
__
Beskrivning av ärende
Hörslingan i kulturhuset
Beslut
Handikapprådet tackar för informationen
Skäl till beslut
NHR vill vara delaktiga i arbetet med hörslingan och påpekar att IR
ljuset är viktigt.
__
Beskrivning av ärende
Handikappdagen
Beslut
Handikapprådet tackar för informationen
Skäl till beslut
Arne Johansson informerar ifrån handikappdagen som blev en
informationsrik dag och välbesökt.
__
Beskrivning av ärende
Publicitet
Beslut
Handikapprådet beslutar att hålla presskonferens efter sammanträdena
i fortsättningen.
Skäl till beslut
Arne Johansson framför att tidigare har pressen varit inbjuden efter
sammanträdena för att handikapprådet ska få ut informationen i
media.
__

Justering

Utdraget bestyrkes
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Forts § 18
Beskrivning av ärende
E:Post utskick
Beslut
Handikapprådet beslutar att kallelserna ska skickas via E:post till de
ledamöter som har tillgång till dator.
Skäl till beslut
Ledamöterna framför att de tycker att kallelserna ska skickas via
E:Post istället för med vanlig post i den mån det går och till dem som
har tillgång till en dator.
__
Beskrivning av ärende
Handikapplan
Beslut
Handikapprådet beslutar att handikapplanen ska sättas upp på
bevakningslistan.
Skäl till beslut
Förfrågan om huruvida det finns en handikapplan i Hässleholm eller
inte ställs av ledamöterna.
__
Beskrivning av ärende
FUB, 50 - års jubileum
Beslut
Handikapprådet tackar för informationen
Skäl till beslut
Helen Larsson (FUB) tackar för uppvaktningen i samband med
föreningens 50-års jubileum 2008-05-10. I samband med jubileumet
gav föreningen ut en bok om deras verksamhet genom åren.
__
Beskrivning av ärende
FUB skrivelse till omsorgsnämnden
Beslut
Handikapprådet tackar för informationen
Skäl till Beslut
FUB har lämnat in en skrivelse till omsorgsnämnden med anledning av
tv programmet uppdrag Gransknings reportage om olika
behandlingsmetoder. Helen Larsson (FUB) vill poängtera att hon inte
upplevt något övervåld i Hässleholms kommun.
Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 19
Avslutning
Ordf Anna Gustavsson (kd) avslutar sammanträdet.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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