SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

Handikapprådet

Sid

2009-05-28

Plats och tid

Beslutande

Ersättare

Övriga deltagande

Utses att justera

1 (9)

Sammanträdesrum 1,Stadshuset
Hässleholm 13.30-15.30

Anna Gustavsson, Ordf. ON
Arne Johansson, V ordf
Per- Ingvar Önnevik, TN
Yvonne Gustafsson, HRF
Margit Lindberg, Astma Allergi
Ingvar Malmström, Hjärt och Lungsjukas Förening
Gun Arhag, Reumatikerföreningen
Birgitta Andersson, NHR
Lisen Ekdahl, Demensföreningen

Gerhard Leth, Tillgänglighetsrådgivare
Fredrik Dahl, Rehabkoordinator
Kerstin Beyhammar, Sekreterare

Yvonne Gustavsson

Justeringsplats

Senioren

Sekreterare

___________________________________________________
Kerstin Beyhammar

Ordförande

___________________________________________________
Anna Gustavsson

Justerare

_____________________________________________
Yvonne Gustavsson

Justering

Paragrafer 12-18

Utdraget bestyrkes
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Sid
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§12
Sammanträdets öppnande samt namnupprop
Ordf. Anna Gustavsson förklarar sammanträdet för öppnat.
Sekr. KB förrättar namnupprop enligt närvaroförteckning
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

Handikapprådet

2009-05-28

§13
Val av justeringsman
KHR beslutar
Att utse Yvonne Gustavsson att jämte ordförande justera
dagens protokoll.

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid
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§14
Fastställande av ärendelistan
KHR beslutar
Att fastställa förslag till ärendelista med följande tillägg under
punkten övriga frågor.
Utse KHR medlem som ska delta i utvecklingsprojekt avseende
anhörigstöd.
Färdtjänst
Trafikgrupp med tekniska kontoret och
medlemmar från KPR.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§15
Information från nämnder och styrelser
Följande rapporter avges:
Per- Ingvar Önnevik, lämnade rapport om att på Tekniska
nämndens dagordning finns numer en stående punkt,
information från KHR.
Anna Gustavsson, On, lämnar rapport över omsorgsförvaltningens
ekonomiska situation med
besparingskrav på 21,5 mkr. LSS svarar för den största
kostnadsökningen. ON har tagit beslut att stänga
Qvarngården och att minska antalet köpta platser.
Caremas hemsjukbilar uppfyller inte kraven då det gäller väntetid.
ON har begärt en djupare analys om hur väntetiden ser ut för olika
diagnoser.
Kaptensgårdens och Lyckåsas dagverksamhet ska på försök införa
terapihundar. Rådmedlem från allergiföreningen påpekar svårigheter
som kan uppstå om det finns brukare med allergiproblem.
Allergiföreningen bör konsulteras.

KHR beslutar
Att godkänna lämnad information
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§16
Kommunens rehabiliteringsarbete
Rehabiliteringskoordinator Fredrik Dahl informerade om
sitt uppdrag vilket innebär att arbeta förvaltningsövergripande
med att bistå chefer i rehabiliteringsarbete samt att samordna
rehabiliteringsaktiviteter för sjukskrivna i vår kommun.
Den 1 juli 2008 förändrades sjukförsäkringen
vilket påverkar både arbetsgivare och den sjukskrivnes rätt till
ersättning. Med lagen infördes en rehabiliteringskedja med
tydlig tidslinje uppdelad i 3 block.
Block 1 innebär att arbetsgivaren inom 90 dagar ska
uttömma möjligheten för den sjuke att återgå till ordinarie
arbete. Det ska även under denna tidsperiod upprättas en
rehabiliteringsutredning. Block 2 fr.o.m. dag 91 – 180 måste
arbetsgivaren aktivt arbeta för att hitta ett lämpligt arbete i
kommunens samtliga förvaltningar. Arbetsgivaren är skyldig att
rapportera till försäkringskassan över resultaten. Block 3, om man
har uttömt alla möjligheter till återgång till något arbete kan det
finnas grund för uppsägning. I omplaceringsutredningen ska det
tydligt tas hänsyn till den sjukskrivnes förutsättningar och denne ska
aktivt delta i rehabiliteringsarbetet. Arbetsgivaren ska redogöra för
alla insatser och försäkringskassan ska samordna de utförda
åtgärderna.
Ett beslutsstöd har upprättats av Socialstyrelsen som ska vara till
hjälp för läkare att tidsbedöma sjukskrivningarnas längd vid olika
diagnoser. Försäkringskassan ställer större och hårdare krav på den
sjukskrivne att återgå till arbete trots sjukdom.
Förändringen av sjukförsäkringen har införts för att sjukskrivningarna har varit slentrianmässiga och utan tydligt
rehabiliteringsarbete.
De flesta sjukskrivningarna slutar i återgång till arbete.

KHR beslutar
Att tacka för intressant information.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§17
Bevakningslistan
Hårdbeläggning av gångstråk Hovdala
Beslut
Ärendet kvarstår
Överläggningar med Byggnadsnämnd och Kommunchef
Presidiet för byggnadsnämnden och kommunchef Johan Eriksson
är inbjudna till nästa KHRau den 3 september.
Heminstruktör
Ärendet har överlämnats till förvaltningschefen,
Omsorgsförvaltningen som förutsätts inkomma till KHR
med besked snarast.
Beslut
Ärendet kvarstår intill dess.
Genomfarten riksväg 117 Bjärnum
Beslut
Ärendet kvarstår
Enkelt avhjälpta hinder i centrum Hässleholm
Beslut
Ärendet kvarstår
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§18
Övriga frågor
Trafikgrupp tillsammans med tekniska kontoret
Tekniska kontoret och KPR ska tillsammans bilda en trafikgrupp för att
kunna framföra och diskutera trafikfrågor.
KHR beslutar
Att Per- Ingvar Önnevik framför till chefen för tekniska kontoret ,Per
Nilsson, rådets önskan att medverka i denna grupp.
Samrådsgruppen utser deltagare.
Utvecklingsprojekt anhörigstöd
Omsorgsnämnden har inbjudit en representant från KHR att delta i
utvecklingsprojekt under hösten.
KHR beslutar
Att utse ordförande Anna Gustavsson att medverka i projektet.
Färdtjänst
Informationen om utförande av färdtjänst och var man kan framföra
ev. klagomål är otillräcklig.
KHR beslutar
Att till hösten bjuda in Rolf Delcomyn för vidare information.

Justering

Utdraget bestyrkes
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§18
Avslutning
Ordf Anna Gustavsson (kd) avslutar sammanträdet och tackar för visat
intresse.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

