PERSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Handikapprådet

2018-03-12

Plats och tid

Sammanträdessal Karpen, Kommunhuset, Perstorp kl. 15.00 – 16.50

Beslutande

Elisabeth Holmer, SN, ordförande
Linda Gottschalk, HRF, vice ordförande
Leif Nilsson, SRF
Tommy Karlsson, Neuroförbundet
Birgitta Berg, RSMH
Jenny Delén, SN
Anette Lantz, BUN
Ulla-Britt Brandin, BN

Övriga deltagande

Anica Jensen Lantz, Neuroförbundet
Viveca Dahlqvist, BUN
Kjell Hedenström, samhällsbyggnadschef
Annelie Börjesdotter, socialchef
Patrik Wilhelmsson, verksamhetschef VO
Maria Lundin, områdeschef hemtjänsten
Tanja Ilic, sekreterare
Tolkar

Utses att justera

Linda Gottschalk

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

Tanja Ilic

Ordförande
Elisabeth Holmer

Justerande
Linda Gottschalk

Utdragsbestyrkande

1-7

1 (9)

PERSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Handikapprådet

2018-03-12

2 (9)

KHR § 1

Dagens tema: Samhällsbyggnad
Kjell Hedenström informerar om samhällsbyggnadsförvaltningens
arbete.
Aulans ritningar kommer att vara relationsritningar. Hela byggnaden går
nu under namnet kulturhus. Lägesrapport är att allt är klart, efter
besiktningen finns det småsaker som ska åtgärdas och en avstämning
göras med verksamheten. Linda Gottschalk menar att barn blev sjuka
med astma av allt byggdamm. Enligt byggarna öppnades en barriärdörr
och därför kom damm in under en dag. Inget tillbud har rapporterats om
att någon fått besvär.
Städpersonal torkade av dammet och inget nytt damm kom in efter det.
Anette Lantz konstaterar att det inte uppstått några arbetsmiljötillbud,
problem har funnits men är åtgärdade. Om någon upplever obehag
måste det rapporteras om det ska vara möjligt att åtgärda.
Riskanalys är gjord och bedömningen var att man kunde vistas i
lokalen. Det som inte säkrades upp var dörren som då felaktigt
öppnades.
Ugglehallens ritningar ska Håkan plocka fram och skicka.
Kontrastmarkeringar runt dörrar ska komma upp.
Vad gäller bygglovet för Ugglehallen finns det lite till som ska åtgärdas.
Handdikapptoalett på badet är stängd och används som förvaring likaså
den i entrén. Kjell Hedenström lovar att det är högsta prioritet att
åtgärda.
Frågan om hygienrullator släpper samhällsbyggnad, det är inget som de
kan svara på.
Kultur och fritid svarar på frågor om öppettider
Ritningar för utegym bifogas protokollet.
Det finns ingen hörselslinga på scenen i aulan. Det kommer inte att
installeras någon hörselslinga. Trådlös mikrofon med medhörning
kommer att finnas. Linda Gottschalk säger att det fanns hörselslinga
förr, och att det nu finns en slinga som en åtta som borde återställas till
det gamla. SLS slinga behövs menar Linda. Kjell ska kolla det när de
provtestar.
Kjell informerar att när man står på scenen finns allt.
Utdragsbestyrkande
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Grävarbeten pågår i centrum, och det finns en plan som innefattar
Torggatan, Köpmangatan, Järnvägsgatan och pendlarparkeringen.
Deadline är 1 maj för den centrala delen.
Allt är klart med alla upphandlingar och man väntar på att tjälen ska gå
ur marken.
Tillgänglighet för rullstolar diskuterades, det är beslutat att göra en
inventering som håller på. Parkskolan och kulturhuset är anpassade.
Ybbåsen, Österbo, Osvald och de stora skolorna prioriteras i det
fortsatta arbetet.
Eken ska få en parkering allt är klart med ritningar. Av kostnadsskäl
kommer den att utföras med grus.
Det ryktas att Osvald inte har pengar till handikapptoalett. Det blir en
handikapptoalett säger Kjell Hedenström, och det kommer att vara klar
till höstterminen.
Kommunen har en del lokaler som inte går att anpassa men som
används av olika föreningar.

Handikapprådet beslutar
att

tacka för informationen

__________
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Rutiner vid nödlägen
Patrik Wilhelmsson och Maria Lundin informerar om de rutiner som
finns för olika typer av nödsituationer. Hur känslig organisationen är och
hur den riggas upp.
Rutiner t.ex. när larmet låg nere eller vid kraftigt snöoväder
Skriftliga rutiner finns för vissa moment, det finns en viss gång på hur
man går vidare med arbetet. Det är en bedömning med många moment
Risker och sårbarhet är unika fall vilket påverkar hur förvaltningen
reagerar i form av regelbundna övningar, hemtjänstinsatser, personal som
arbetar med personer med funktionshinder. För kända personer är det
klart vilket stöd och behov som finns, men invånare som inte har kontakt,
hur få tag i dem? Sitta och jämföra listor över personer som t.ex. är över
80 år och ta kontakt med dem, ringa eller åka runt och se hur de mår?
Vad som behövs fixas och hur. Äldreboende, skollokaler med mera kan
användas vid behov. Största dilemmat är hur man fångar upp dem som
inte har någon som slår larm.
Olika vem som samordnar vid ett krisläge, det kan vara chefen för
hemtjänsten och hon kan i sin tur involvera verksamhetschef eller
förvaltningschef.
Socialchefen Annelie Börjesdotter får rapport från räddningstjänsten om
olika varningar om t.ex. snöstorm med mera. Perstorp har god kännedom
om sina invånare genom de genomförda övningarna. Nära koppling till
räddningstjänst, Rakeltelefoner är med i det operativa arbetet vilket gör
att organisationen ofta tränar i skarpt läge.
En avvikelse har kommit in efter larmsituationen. Det har funnits en
planering för ny struktur med larmet längre fram, men det sker nu så att
det inte är så känsligt som det har varit, larmen ska provas oftare. Ett
problem har funnits länge, det är inte klart var felkällan är än. Den nya
lösningen innebär att larmen kopplas till en trygghetscentral i Örebro.
Åtgärder ligger på nätet. Maria Lundin har varit ute på hembesök hos
dem som har känt värst oro efter händelsen samt personen som det kom
in en avvikelse på. Hon har gjort snabba besök direkt efteråt. Så fort ett
avbrott inträffar ska det ut på hemsidan direkt, för att vara snabbare än
tidigare. Förvaltningen har även kommunicerat med nämnden. Tidplan på
hur det under en period på två månader ska bytas till nya larm med
många moment och info kommer att komma ut till brukarna så de vet vad
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som händer och vad som är skillnad. Det är mycket viktigt med bra
upphandling och det kostar varje gång det inte fungerar.
Tommy Karlsson säger att informationen måste komma ut tidigare.
En förändring kommer att ske nu. Fungerar inte ett larm i dagsläget
kommer det upp efter ett dygn vilket är dåligt, detta kommer att ändras
med det nya. Under tiden innan den nya lösningen är igång är allt kopplat
till Malmö, som sedan ringer vidare. Nu kan det testas var 15 sekund i
nya larm tekniskt sett, men det kommer att ske varannan timme. Senast 1
maj ska allt vara igång.
Tommy säger att det är mycket sämre med de nya områdena i
hemtjänsten då han behöver lära upp alla från grunden.
Det kan behövas en prioriteringsordning över vem som ska byta larmet
först, larmmottagningen är fortfarande inte i Perstorp utan går via Malmö.
Ifall någon larmar och man inte hör något finns det en rutin att man ringer
först eller att ringa på dörren innan man går in.
Det finns synsvaga och hörselskadade, hur är beredskapen för dessa?
Sveriges radio och räddningstjänst.
Finns det möjlighet för dem som inte har hjälp av kommunen att stå på
någon lista för att bli kontaktad? Finns inte en sådan funktion just nu och
kanske att den i så fall borde ligga på räddningstjänsten.

Handikapprådet beslutar
att

tacka för informationen

__________
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POSOM-gruppen
Annelie Börjesdotter informerar om POSOM-gruppen och dess arbete.
Posom tillhör inte den ordinarie verksamheten, utan träder i funktion då
det uppstår någon form av kris. Annelie leder gruppen och där finns alla
funktioner som ska finnas i form av polis, skola, socialtjänst,
räddningstjänst och präst. Ledningsgruppen träffas 4 gånger per år, och
det finns ett samarbete med Familjen Helsingborg för att hjälpa
varandra vid kris. Våra socialsekreterare kan då gå in i den drabbade
kommunen och hjälpa till. Andra befattningshavare kallas in vid behov.
Annelie har en ersättare i Britt Tullberg som går in och leder Posom, är
till hjälp att hjälpa människor vid kris och katastrof och går bara upp i
Posom när det behövs. Posom tar in tolkar vid behov. Mycket mindre
sårbara när man jobbar ihop som i detta fall Familjen Helsingborg. I en
kris ska allt fungera så normalt som möjligt. En gemensam utbildning
planeras för Posomgrupperna. Kommunen har en aktiv
krisledningsgrupp med övningar och bra samarbete!

Handikapprådet beslutar
att

tacka för informationen

__________
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Information från föreningar, nämnder och styrelser
Byggnadsnämnden
Översiktsplanen kommer på utställning, Syrenens parkering håller på att
byggas, Torggatan ger möjlighet att gå ner till parkeringen för dem med
rullator.
Socialnämnden
Ett projekt på Österbo för arbete med demens som ska vara i tre år har
kommunen fått Eu-pengar till, med syftet att få till en bra tillvaro för
personer med demenssjukdom.
Ny chef på Ybbåsen är Johan Stensson, ny MAS är Maria Andersson och
en projektanställning av brottsförebyggare finns på 30%.
Kultur- och fritidsnämnden
Valborgsfirande och 6 junifirande planeras, med priser som ska delas ut.
Vad kommer ske under Perstorpsdagarna? Planering pågår.
Ugglehallen beräknas vara i drift i oktober. Invigningen blir ett event.
Vattenrutschkanan öppnas i juni, familjebanan är anpassad även för
rullstolsburna. Den nya större rutschkanan är tillgänglighetsanpassad för
alla kommuninvånare.
Nämnden har antagit sina mål som beslutades förra mötet.
Badet har öppnat, men det är i praktiken låst till handikapptoaletten, det
ska inte vara något som blockerar men i dagsläget är det ändå det.
Problem med vatten i duscharna när det gäller temperaturregleringen.
Hygienlift, någon form av rullator hade varit bra, frågan tas med till
nämnden
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Barn- och utbildningsnämnden
Genomfart av gående på skolan diskuteras. Taket finns redan men det
finns även förslag på att man bygger en vägg mellan husen och en dörr
vilket skulle begränsa genomgång för andra. Detta är ett löst förslag som
nämnden inte har tagit ställning till.

Handikapprådet beslutar
att

tacka för informationen

__________

KHR § 5

För kännedom
Information i delgivningspärmen noteras.
_____

KHR § 6

Förslag till tema för nästa möte
Allmänna frågor sänds in från organisationerna.
_____
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Övriga frågor
På Stockholmsvägen finns övergångställe där lamporna enligt
uppgift inte fungerar, olika besked lämnas om detta.
På Apoteket stängs dörren för fort, frågan hänvisas till Apoteket.
Nästa möte hålls enligt planeringen den 14 maj.
_____
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