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Plats och tid

Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl. 15.00 – 17.00

.Beslutande

Elisabeth Holmer, SN, ordförande
Linda Gottschalk, HRF, vice ordförande
Anette Lantz, KFN
Ulla-Britt Brandin, BN
Ulla-Britt Nilsson, FUB
Anica Jensen Lantz, Neuroförbundet
Birgitta Berg, RSMH

Övriga deltagande

Jenny Delén, SN § 1 (15.00-16.00)
Viveca Dahlqvist, BUN
Susanne Burström, säkerhetssamordnare § 1
Stefan Franzén, kommunikatör § 1
Anders Ivarsson, sekreterare
Tolkar

Utses att justera

Linda Gottschalk

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

Anders Ivarsson

Ordförande
Elisabeth Holmer

Justerande
Linda Gottschalk
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KHR § 1

Dagens tema: Krisinformation
Susanne Burström och Stefan Franzén informerade om aktuella frågor
kring krisinformation. Signalen VMA, viktigt meddelande till
allmänheten, ljuder just då sammanträdet inleds, den första helgfria
måndagen i kvartalets sista månad. Via mobiltelefonen kan man via
krisinformation.se beställa SMS, då får man SMS som avser den plats
där telefonen är registrerad. Post- och telestyrelsen håller på att utveckla
möjligheter så att alla som är berörda i ett visst geografiskt område.
Tekniken finns redan, men går enbart till fasta telefoner och
mobiltelefoner som är registrerade i området. I samtliga elva ”tutor” i
Perstorp går det även att lämna talade meddelanden.
Kommunikatörens uppgift är att informera om vad som händer i
kommunen, i första hand det som kommunen själv vill nå ut med, i
syfte att få massmedier att komma hit och göra inslag härifrån. Sedan
två veckor har ett mer genomarbetat arbete med sociala medier inletts,
med Facebook och Twitter så här långt. Om en kris inträffar kan dessa
användas för att sprida information snabbt, och för att kommunicera
med invånarna. Ett stort och tidskrävande arbete pågår med att samla
input kring vad som behöver göras med webbplatsen, inför en
kommande förändring så att den ska bli mer användarvänlig, visuellt
bra och välkomnande. Det ska bli lättare att hitta det som eftersöks, etjänster ska kopplas på, och det finns tankar på att skaffa en Perstorps
kommun-app för information och för att hantera sina ärenden.
Webbplatsen ska se likadan ut oberoende av vilken väg man använder
för att nå den. Genom en app går det att skicka ut push-notiser, för att
sprida riktad information som inte begränsas av de regler som gäller för
SMS. Ambitionen är att bli betydligt bättre på kommunikation, och en
hel del har hänt. När något händer är vi nu bättre på att tidigt komma ut
med korrekt information. Så här långt samlas information in, för att
sedan bygga upp det informationssystem vi vill ha. Det kommer inte att
gå på någon månad, utan ska göras grundligt innan det ”sjösätts”. Det
kommer att behövas medarbetare med någon form av helgjour, som ska
kunna lägga ut information. En viktig del är samarbetet i Familjen
Helsingborg.
Önskemål om RSS-feed på hemsidan framförs. Handikapprådets
protokoll bör läggas in som ren PDF, istället för att scannas in, så att det
går att få uppläst.
Fråga ställs om hur QR-koder används? Det är en del i helheten, som
också behöver tas tillvara, för att kommunen ska kliva på det digitala
tåget. QR-koder kan användas för att länga till information i olika
Utdragsbestyrkande

2 (6)

PERSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Handikapprådet

2017-03-06

format. Mycket information om byggnader finns dokumenterat på
Plastens hus.
Den 8-14 maj planeras en nationell krisberedskapsvecka, som kommer
att uppmärksammas även i Perstorp. När Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har kommit ut med information
sker den lokala planeringen. Sannolikt kommer det att handla om den
enskildes ansvar att kunna klara sig själva under 72 timmar.
Frågan om väderrelaterade händelser och vad som sker för att bistå
människor togs upp. Det finns skriftliga rutiner, och så sent som i
december övades kommunen i vad som behöver göras vid snöoväder.
De planer som fanns på 80-talet är inte längre aktuella, och samhället
har förändrats på många sätt så att de inte längre är tillämpliga. Dagens
samhälle är betydligt mer sårbart, inte minst vad gäller digitala medier.
Radio är ett mer driftsäkert alternativ. Hörselskadade hör dock inte den.
VMA är ett system för utomhusvarning, i syfte att få folk att gå
inomhus och stänga ventilation. Vore det möjligt att även ha någon
form av ljussignal? Det är ett nationellt system, så det styr inte
kommunen, däremot är app en möjlig lösning.
POSOM-gruppen består av bl.a. socialchefen, i vars organisation
erforderliga kunskaper förväntas finnas.
Frågan om krisinformation för personer med funktionsnedsättning tas
upp med MSB.

Handikapprådet beslutar
att

tacka för informationen.

__________
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Information från föreningar, nämnder och styrelser
Kultur- och fritidsnämnden
Idrottshallen kommer att byggas av Lehrmanns entreprenad, som
lagt ett bud en bit under kommunens budget. Det kommer att bli en
ovanvåning med möjligheter att fika. Föreningslokaler i Perstorp
kommer förhoppningsvis att i allt högre grad
tillgänglighetsanpassas. Perstorpsdagarna kommer att äga rum v 34.
Statliga pengar för sommarlovsaktiviteter för barn och unga
kommer även i år att användas för tillgång till Ugglebadet.
Valborgsfirandet kommer kommunen att hålla i, efter att Lions
gjort det under lång tid. Nationaldagsfirande kommer också att
hållas. Musikskolan kommer att utvecklas till en kulturskola, med
även teater och dans på programmet, inspiration tas bland annat
från Bjuvs kommun. Foldern om Smultronställen togs upp, det är
lite oklart vilken status den just nu har och huruvida den
nyproduceras. Från 1 mars är Arne Eliasson ny chef för badet.
Barn- och utbildningsnämnden
Lärare har varit på mässa i London kring digitalisering och
användande av Chromebook, läsplattor för att använda i
undervisningen. Arbetsmarknadsenheten arbetar med att få ett
bättre utfall av samarbetet med Arbetsförmedlingen. Ett
ungdomsråd har bildats under Kommunstyrelsen, och Kenth
Holmer är BUN:s representant där, Anette Lantz representerar
Kultur- och fritidsnämnden och Jenny Delén Socialnämnden.
Byggnadsnämnden
Idrottshallen har fått en bra ingång även för personer med
funktionsnedsättning. Handikapparkering i nära anslutning till
hallen är också löst, efter vissa svårigheter. Kostnaden är beräknad
till 42,5 mnkr. Många är intresserade av att bygga i Perstorp, även
utanför samhället. Parkeringsplatser planeras i Syrenen, liksom
utanför ABF-huset. Hastighetsbegränsning till 30 km/tim är nu
skyltat i de centrala delarna av samhället. Ny belysning vid
Köpmangatan är planerad, så att ny julbelysning kan sättas upp till
nästa säsong, av samma typ som på Hantverkargatan. En diskussion
om multiarena på Centralskolans gård förs.
Socialnämnden
Hemtjänsten har haft en lugn period, och det nya
planeringssystemet Lapscare har börjat användas. Lotta Henrysson
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är ny chef i hemtjänsten. Chefen på Österbo Ingela Kallin har sagt
upp sig. Serveringstillståndet på restaurang Natalies har dragits in,
vilket innebär att restaurangen inte längre har tillstånd att servera
alkoholdrycker. Nämnden kommer att utse kontaktpolitiker.
HRF
Det finns inte så stort behov av ytterligare handikapp-P-platser inne i
samhället, däremot vid Bälingebadet skulle det behövas. Det behöver
även tas upp behov av handikappanpassning vid Bälingebadet. På
tomten Enen behövs handikapp-P-platser så det räcker även för
polishuset, vilket saknas idag.
RSMH
Det är ett problem på dagverksamheten LSS, som saknar p-platser i
närheten. Många ställer sig på fel platser idag. Frågan tas upp med
Perstorps bostäder.

Handikapprådet beslutar
att

tacka för informationen.

__________

Delgivning
Perstorps bostäder
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Förslag till tema för nästa möte
Tillgänglighet för turister och gångstråk, bland annat vid
Uggleskogen men även centralt i samhället, tas upp. Magnus
Almström, Håkan Eriksson och Arne Eliasson bjuds in att
medverka.
_________
Delgivning
Magnus Almström
Håkan Eriksson
Arne Eliasson

KHR § 4
Nästa möte
Nästa möte hålls måndagen den 22 maj 2017 kl 15.00
_____
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