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   Utdragsbestyrkande 

    
    
 

 

Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 15.00 – 16.30 

Beslutande Pehr Magnusson, SN, ordförande 
Linda Gottschalk, HRF, vice ordförande 
Kjell Carlström, CF 
Tommy Karlsson, NHR 
Birgitta Berg, RSMH 
Leif Nilsson,SRF 
 

Övriga deltagande Bertil Ek, NHR 
Per Almström, kommunchef 
Anders Augustinsson, byggnadshandläggare 
Karin Söderholm, kartingenjör 
 
Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare 
 

 

Utses att justera 

 

Linda Gottschalk 

 

Paragrafer 

 

§§ 9-17 
  

 

 

 

 
 

Underskrifter 

 

Sekreterare 

   

  Eva-Mona Welther Stjernfeldt 
 
 
 

 

 Ordförande   
  Pehr Magnusson  

 
 
 

 

 Justerande   
  Linda Gottschalk 
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KHR § 9 

Ändring i dagordningen 
Punkt 3 och 4 skiftar plats. 

  

Handikapprådet beslutar 
att  godkänna ändring i dagordningen. 

 
_______ 
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KHR § 10 

Föregående mötesprotokoll 
Ordförande Pehr Magnusson föredrar protokoll från 
Handikapprådets sammanträde 2012-03-05. 

  

Handikapprådet beslutar 
att  godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 
_______ 
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KHR § 11 

Samarbete gällande överförmyndare 
  

Kommunchef Per Almström informerar om det nya planerade 
samarbetet gällande överförmyndare. 
Av från början tänkta 20 kommuner återstår tre som är 
intresserade av att samarbeta. Dessa är Perstorp, Klippan och 
Bjuv. Då det ännu inte är klart med avtal mellan alla tre 
kommunerna sinsemellan blir det ett avtal mellan Perstorp och 
Bjuv och ett avtal mellan Perstorp och Klippan. Man bedömer att 
behovet är 2,25 års arbetskraft tjänstemannamässigt, vilket 
innebär en nyanställd personal. Personalen kommer att alternera 
mellan kommunerna. I Perstorp kommer det att finnas personal 
alla veckans dagar. Perstorp är arbetsgivare och organisatoriskt 
kommer överförmyndarverksamheten och överförmyndaren att 
vara underställd kommunchefen. 
 
Birgitta Berg tar upp frågan om personligt ombud och Per 
Almström menar att det kan finnas möjlighet till det i framtiden. 
 

  Handikapprådet beslutar 
att tacka för informationen 
_______ 
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KHR § 12 

Frågor till Handikapprådet 
Skrivelse har inkommit från Handikapprådets organisationer  
till Handikapprådet. Kommunchef Per Almström svarar på 
frågorna. 
 
Byggnationen av förskolan bredvid Parkskolan, ombyg gnad 
av folkhögskolan och Rosenhill. 
 
Byggande av förskolan, Solparkens förskola, är överklagad 
beroende på oklarheter i upphandlingen. Beslut efter överklagan 
väntas från domstolen. Senast våren 2013 vill man att förskolan 
ska vara klar.  
 
Folkhögskolan flyttar från Rosenhill till Tekniska kontorets gamla 
lokaler. 2,5 miljoner är anslaget till ombyggnad. I beloppet är 
handikappanpassning inkluderad. 
 
I Rosenhill är det tänkt att förskola, LSS och psykiatrin ska flytta 
in. 
 
Kommunens entré.  När gör man vid manöverpanelen inne i 
hissen och svårigheter att ta sig in och ur hissen nerifrån 
källaren? 
 
Armbågskontakter är installerade. Beslut är taget att hissen 
snarast ska åtgärdas och ändras. 

 
Hur når man invånare med nedsatt hörsel vid avbrott  i 
vatten/elförsörjningen? Personer med nedsatt hörsel uppfattar 
inte alltid radion och ibland saknas information på hemsidan. Hur 
gör man i framtiden för att nå dessa personer? 
 
För närvarande har kommunen ingen lösning. Man ska titta på 
hur andra kommuner gör. Linda Gottschalk menar att 
massutskick med sms vore en enkel metod till marginella 
kostnader.  
 
Hur långt har man kommit med det handikappolitiska 
programmet ? 
 
Per Almström lämnar skriftligt svar till kommunstyrelsen som går 
ut till Handikapprådet för kommentarer och synpunkter. 
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KHR § 12 forts. 

 
Trottoarnedfarten Oderljungavägen Hökvägen . 
 
Södra trottoarnedfarten över Hökvägen är vidgjord. 
Oderljungavägen är inte helt klar, man har lagt en ”cigarr”.  
Men frågan är lyft och norra nedfarten ska åtgärdas likadant 
 som på Hökvägen. 
 
Larm på Ugglebadet .  
 
Larmet är åtgärdat. 
 
Budget 2013 
Finns det medel avsatta för enkelt avhjälpt hinder?   
 
Budgeten tas först i november, men det finns medel avsatta för 
enkelt avhjälpt hinder. 
 
Vad önskar politikerna att man prioriterar när det gäller 
handikappåtgärder? 
 
Inget konkret svar gavs.  
 

 Handikapprådet beslutar 
att finna frågorna besvarade, samt 
 att tacka för informationen 
_______ 
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KHR § 13 

Tema:  

Bostadsanpassning och parkeringstillstånd  
Dagens tema är bostadsanpassning och parkeringstillstånd. Från 
Byggnadskontoret, Perstorps kommun, kommer handläggare 
Anders Augustinsson och kartingenjör Karin Söderholm för att 
svara på frågor. 

 
För närvarande tar bostadsanpssningsärenden för lång tid. Det 
beror till en del på eftersläpning av ärenden. Viss brist på 
entreprenörer råder också. För att försöka avhjälpa detta avser 
man att gå ut angående upphandling på entreprenörssidan. För 
att det ska gå så smidigt som möjligt att få bostadsanpassning 
ska man 1) ansöka om bostadsanpassningsbidrag 2) ha intyg 
från arbetsterapeuten 3) gärna anlita hantverkare själv. 

Diskussion uppkommer om regler som gäller för uteservering. 
Anders Augustinsson vill styra upp reglerna och menar att det 
ska finnas åtkomst, handikapptoalett etc. Ett nytt regelverk med 
striktare regler kommer också.  

All information som rör både bostadsanpassning och 
parkeringstillstånd ska finnas utlagd på hemsidan under 
kommande höst/vinter. 

Karin Söderholm informerar om Parkeringstillstånd, som innebär 
undantag från gällande föreskrifter. För att få parkeringstillstånd 
ska det föreligga väsentliga hinder att gå mer än ca 100 m. 
Specialläkarintyg krävs. Tillstånd ges för 2 eller 3 år. Man kan ge 
tillstånd som bara gäller i Perstorp. Tillstånd för passagerare är 
betydligt svårare att få. 

 
  Handikapprådet beslutar 

att tacka för informationen gällande bostadsanpassning 
och parkeringstillstånd. 

_______ 
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KHR § 14 

Information från föreningar, nämnder och styrelser 
Socialnämnden:  Pehr Magnusson informerar 

Ekonomin ser ganska bra ut. 

Nattmätning har gjorts på äldreboendenden. Resultatet visar att 
nattbemanningen är för låg vid vissa tidpunkter. 

En anhörigenkät till brukare i verksamheten har genomförts. 

Som ett led i den organisationsförändring som beslutats gälla 
från 2012-03-01 har två verksamhetschefer rekryterats som 
tillträder sina tjänster i augusti. 

Beslut har fattats att ingå avtal med Kristianstad om samarbete 
när det gäller den sociala jouren. 

Byggnadsnämnden:  Kjell Carlström informerar 

Man ska se över och åtgärda tomter i Perstorp som ser mindre 
trevliga ut. 

Byggtaxorna har förändrats. Bygglov blir dyrare och det blir 
striktare regler. 

 

Handikapprådet beslutar  
att tacka för informationen  

_______ 
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KHR § 15 

Övrigt 
Linda Gottschalk och Tommy Karlsson informerar om att 
Skånetrafikens Kundråd bjudit in kommunrepresentanter till 
ett möte som de deltog i. Lokalerna där mötet hölls var 
mycket dåligt handikappanpassade och man hade inget som 
helst utbyte av mötet. 

Linda Gottschalk har besökt Bälingebadet, där det ser bra ut. 
Man kan komma in och det finns handikappanpassad toalett. 
Eventuellt skulle det finnas möjligheter att ordna så att man 
kan rulla ner till vattnet. 

Linda Gottschalk informerar också att hiss är insatt i 
Hembygdsgården och att hon och Kjell Carlström efter 
dagens möte kommer att åka dit för att inspektera. 

Kjell Carlström framförde önskemål är att ordna så att liften, som 
finns inne på Ugglebadet kommer ut på utebadet. 
 

  Handikapprådet beslutar 
att tacka för informationen  
_______ 
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KHR § 16 

 
Förslag till tema för nästa sammanträde 
Svar på tidigare frågor samt tema halkbekämpning och 
snöröjning.  

 

Handikapprådet beslutar   

 
att  bjuda in samhällsbyggnadschefen för att få svar på tidigare 

frågor samt informera om halkbekämpning och snöröjning 
_______ 
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 KHR § 17 

Nästa möte 
Nästa möte blir måndagen 3/9.  

 

 


