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   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

  
 

   
 
 

Plats och tid Sammanträdessal Karpen, Kommunhuset, Perstorp kl. 15.00 – 16.00 

Beslutande Elisabeth Holmer, SN, ordförande 

Linda Gottschalk, HRF, vice ordförande 

Leif Nilsson, SRF 

Tommy Karlsson, Neuroförbundet 

Birgitta Berg, RSMH 

Jenny Delén, SN 

Ulla-Britt Brandin, BN 

 

 

Övriga deltagande Ulla-Britt Nilsson, FUB 

Anica Jensen Lantz, Neuroförbundet 

Gunilla Rönnberg, kulturskolechef § 14 

Anders Ivarsson, sekreterare 

Tolkar 

 

 

Utses att justera 

 

Linda Gottschalk 

 

Paragrafer 

 

14-18 

 

  

 

Underskrifter 

 

Sekreterare 

   

  Anders Ivarsson 

 

 

 

 

 Ordförande   

  Elisabeth Holmer 

 

 

 

 

 Justerande   

  Linda Gottschalk  

 



 

PERSTORPS KOMMUN 

 
Handikapprådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   2 (4) 

 
2017-12-04 
 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

KHR § 14 

Dagens tema: Kulturskola 

Gunilla Rönnberg informerar om kulturskolans arbete. Tio olika 

instrument erbjuds, samt musikalgrupper för 6-9-åringar som dansar, 

spelar teater och sjunger. Man har dans för åk 1-9 samt musikkurser för 

nyanlända om annars ofta har svårt att få godkända betyg i musik men 

här får baskunskaper. Kulturskolans lärare har ofta en bred kompetens, 

vilket gör att även bild och film kommer att kunna erbjudas. 

Från och med onsdag kommer en drömmaskin som eleverna tagit fram 

att presenteras på torget. Kulturskolan har arbetat med interaktiv 

improvisationsteater som presenteras i drömmaskinen. 

Flera av lärarna har erfarenheter av att arbeta med personer med olika 

typer av funktionsnedsättningar, såsom NPF, men även högre utbildning 

i musik och kreativt lärande relaterat till olika typer av 

funktionsnedsättningar. 

Gunilla Rönnberg tar gärna emot tankar, impulser och idéer från 

handikapprådet.  

Det är viktigt att ha beredskap att ta experthjälp när det dyker upp olika 

situationer, och att ha en ständigt pågående dialog. Att ha anpassade 

lokaler är en bra början, då gäller det att både kunna komma in och ut, 

både som publik och medverkande. Larm som uppfattas av alla grupper 

är viktigt, ex. vid brand. Att öva utrymning är ett sätt att såväl bli säker i 

vad som ska göras som att upptäcka det som behöver åtgärdas. 

Kulturskolan har nu varit igång en termin, med några lärare som arbetar 

på totalt ca 100% tjänst, uppdelat på många olika ämnen, samt ett antal 

som arbetar på timmar. 

 

 Handikapprådet beslutar  

 att     tacka för informationen 

 __________ 
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KHR § 15 

Förslag till tema för nästa möte 

 

Diskutades utegym, aulan och badet. Till nästa möte bjuds 

Samhällsbyggnadskontoret in för att redovisa aktuella projekt. 

 _________ 

  Skickas till 

  Samhällsbyggnadskontoret 

   
 
   

 

KHR § 16 

 Information från föreningar, nämnder och styrelser 

HRF 

Vid Skånetrafikens färdtjänstmöte informerades om att nya och mer 

generösa regler gäller för försenade resor. Broschyrer finns i 

kontaktcenter, hos biståndshandläggare och på träffpunkten samt på 

kommunens hemsida. Trappklättrare får bara användas under sex 

månader, därefter måste bostadsanpassning ha skett. Ett sydsvenskt 

möte om funktionshinder har diskuterat olika typer av flexibla arbeten 

för människor som har växlande förmågor i sin sjukdom. Även 

samverkan i Sydsverige diskuterades. Diskuterades utformning av 

vattenrutschbana vid nya Ugglebadet. Utformningen av aulan 

diskuterades, där bl.a. hörselslingan har fått göras om vid 

återkommande byggnadsarbeten.  

Byggnadsnämnden 

Utegym byggs i närheten av stadsparken samt vid idrottshallen. 

Gångvägen genom stadsparken behöver rättas till eftersom den är 

svår att färdas på när det regnat kraftigt. Julbelysning är på plats 

sedan strax före första söndagen i advent. 

Socialnämnden 

 Ny chef på Ybbåsen tillträder i februari. Svar på projektansökan för  

 testbädd på Österbo väntas i början av december. 

 Handikapprådet beslutar  

 att    tacka för informationen 

 __________ 
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 KHR § 17 

 Sammanträdesdatum 2018 

Handikapprådet möts den 12 mars, 14 maj, 17 september och den 3 

december. 

_____ 

 

 

 

 

 

KHR § 18 

Övriga frågor 

Tillgängligheten på kommunens hemsida behöver förbättras, med 

såväl uppläsning som andra sätt. 

_____ 

Skickas till 

Kommunledningskontoret 

 

Ordföranden avslutar mötet med att önska alla deltagare en God Jul 

och ett Gott Nytt År. 


