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Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 15.00—17.30 

 

 
Beslutande Pehr Magnusson, SN, ordförande 

Linda Gottschalk, HRF, vice ordförande  
Boel Rosdahl, BN 
Bertil Ek, NHR 
Kjell Carlström, RMA 
Birgitta Berg, RSMH 
Karl Gustav Berg, RSMH 
 
 
 

Övriga deltagande Monica Magnusson, Handläggare §§ 10-11  
Elin Månsson, Sekreterare 
 

Utses att justera Kjell Carlström Paragrafer §§ 10—15  

  

 

 

 

 

 
 

Underskrifter 

 

Sekreterare 

   

  Elin Månsson 
 
 
 

 

 Ordförande   
  Pehr Magnusson  

 
 
 

 

 Justerande   
  Kjell Carlström  
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KHR § 10 

Föregående mötes protokoll 
Ordförande Pehr Magnusson föredrar protokoll från 
handikapprådets sammanträde 2011-03-07. 

Diskussion om ändring av namn på handikapp-
organisationernas referensgrupp, hänvisning till KHR  
§ 2. Namnet hänvisar felaktigt till handikapprådet.  
  

Handikapprådet beslutar 

att  föreslå ändra namnet på handikapp-
organisationernas referensgrupp till 
handikapporganisationernas samrådsgrupp  
i Perstorp.  

 
att protokollet från 2011-03-07 ändras i § 2. 
 
att i övrigt godkänna protokollet. 
 

 
_______ 
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KHR § 11 

Tema: Enkelt avhjälpta hinder 
Monica Magnusson, Bygglovhandläggare från 
Byggnadskontoret informerar samt svarar på  
frågor som ställts till Byggnadsnämnden från 
Handikapporganisationernas samrådsgrupp i Perstorp.  

Anders Ottosson, ekonomichef samt tf kommunchef  
har inkommit med skriftliga svar på de frågor som berör 
honom. 

Rune Olsson, tf chef för vård och omsorgsförvaltningen 
svarar skriftligen på de frågor som ställts till honom. 

Christer Carlsson från tekniska kontoret har inte 
inkommit med svar eller närvarat vid sammanträdet vad 
gäller de frågor som berör honom. Frågorna är således 
inte behandlade under detta möte. 

Monica Magnusson inleder med att berätta att tillsyn 
sker från Byggnadsnämnden. Genomförande av enkla 
hinder svarar tekniska kontoret för.  

Vad gäller frågan om hur långt man kommit med att 
åtgärda enkelt avhjälpta hinder i kommunen svarar 
Monica att tekniska kontoret har åtgärdat, utifrån deras 
förutsättningar, en hel del av hindren ute i 
verksamheterna. Till hösten kommer Monica att skicka 
ut ett föreläggande gällande viss tid att slutföra de 
åtgärder som ryms inom ramen för enkla avhjälpta 
hinder. Sker inte detta beslutar byggnadsnämnden om 
vitesföreläggande. 

Under hösten kommer också en skrivelse gå ut till 
fastighetsägare med information om de regler som gäller 
för enkelt avhjälpta hinder. Monica önskar en dialog och 
ser fram emot ett gott samarbete med fastighetsägarna.  
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På frågan som ställs om handikapparkeringar utanför 
skolor och förskolor menar Monica att det är upp till 
tekniska att åtgärda detta. Sista frågan handlar om 
bankfastigheten på Allégatan och Monica påpekar att 
detta inte ett ärende för byggnadsnämnden utan snarare 
en åtgärd för tekniska kontoret.  

Anders Ottosson har inkommit med skriftliga svar på 
sina frågor. Han menar att kommunstyrelsens 
arbetsutskott har uppdragit åt tekniska kontoret att 
utreda om befintlig ramp utanför Ugglebadet håller 
gällande normer och regelverk.  

Vad gäller kommunens trottoarpratare skriver han att 
enligt ”allmänna lokala ordningsföreskrifter för Perstorps 
kommun” § 9 ska trottoarpratare vara försedda med 
minst 10 cm hög avbärarskena runt hela den markyta 
som skylten upptar och uppställda så att de inte 
inkräktar på naturliga gångstråk och därmed utgör en 
fara för synskadade. Färgen på avbärarskenan ska vara 
i kontrast och skylten ska vara försedd med ägarens 
namn och telefonnummer. Den som uppsåtligen eller av 
oaktsamhet bryter mot detta, kan dömas till böter enligt  
3 kap. § 22 Ordningslagen.  

Enligt antagna regler och riktlinjer för uteserveringar ska 
uteserveringar vara tillgängliga för alla. Även för 
personer med rullstol, rollator och synnedsättning.  

När det kommer till hur långt man kommit med VMA larm 
för hörselskadade och döva meddelar ordförande att 
kommunen tagit upp ärendet med SOS alarm för att 
driva ärendet vidare. 
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Rune Olsson skriver att det Handikappolitiska 
programmet har, efter Socialnämndens arbetsutskott 
2011-05-10, blivit återremitterat till vård och 
omsorgsförvaltningen för ytterligare bearbetning. 

Rune skriver också att det har varit en omsättning på 
tjänsten som nämndsekreterare men att det nu är 
åtgärdat och med det hoppas han att protokollen 
kommer till hemsidan i tid hädanefter.  

Fråga 1 och 2, hänvisning frågorna, Dnr 2011.94 anses 
om redan diskuterade och besvarade inom 
sammanträdet. 

I protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-
05-25 meddelas att fastigheten som restaurang Natalie 
har sin verksamhet i, inte är kommunägd och således 
inte ett kommunalt ansvar. 

Handikapprådet beslutar 

att  be Christer Carlsson om ett skriftligt svar inför nästa 
sammanträde 2011-09-05 vad gäller de frågor som 
berör tekniska kontoret, Dnr 2011.94. 

att frågorna i övrigt är besvarade.  
_______ 
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KHR § 12 

Handikapprådet som remissinstans 
Handikapprådet bör komma fram till en bra lösning på 
hur hanteringen av förslag, synpunkter och liknande ska 
hanteras, med hänvisning till KHR § 2.  
 
En diskussion om suveränitet och befogenheter fördes 
på sammanträdet. Var och en kan inte tala för 
handikapprådets räkning. Ifråga om remissvar ska 
ordförande tillsammans med vice ordförande föra en 
dialog om vilka förslag och synpunkter som går vidare 
som svar för Handikapprådets räkning.   

Handikapprådet beslutar 

att  ordförande tillsammans med vice ordförande för en 
dialog om vilka förslag och synpunkter som svar för 
Handikapprådets räkning.   

att skrivelser som berör handikapprådet skickas till 
nämndsekreterare som för det vidare till rådets 
ledamöter. Detta för att hålla rådet levande mellan 
sammanträdena.  

_______ 
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KHR § 13 

Information från föreningar, nämnder och 
styrelser 

• Handikappförbunden har skickat en 
information vad gäller FN:s konvention  
om rättigheter för personer med funktions-
nedsättning. Dnr 2011.107 

• Ordförande Pehr Magnusson informerar om 
LOV-utredningen som startar inom kort.  

• Ordförande Pehr Magnusson informerar om ett 
prognostiserat underskott för social-
förvaltningen under 2011. 

• Boel Rosdahl informerar att ett par förskolor är 
ute på samråd. 

• Boel Rosdahl informerar om att en ny bygglag 
är på gång som ska ge ett ökat skydd för dem 
som bygger. 

• Linda Gottschalk informerar från de 
hörselskadades distrikt om att mycket händer i 
skolorna just nu. Bland annat ska skolbarn 
som är hörselskadade ha rätt att lära sig 
teckenspråk i skolan, hörselsystem kommer 
ligga på kommunens ansvar hädanefter vilket 
kommer påverka budget och det kommer att bli 
dyrare att skicka iväg elever till specialskolor 
vilket också påverkar kommunens budget. 

Handikapprådet beslutar 

att  lägga informationen till handlingarna.  
_______ 
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KHR § 14 

Övriga ärenden 
Nämndsekreteraren undrar hur rutinen på protokoll och 
kallelse varit tidigare. Linda Gottschalk informerar om att 
kallelsen skickas både via post och e-post, att 
protokollet dels skickas hem till ledamöter och ersättare 
efter justering, att inläsningstjänst ska få protokollet och 
dels att protokollet ska in på hemsidan senast 4 veckor 
efter sammanträdet. Protokollet skickas inte med nästa 
sammanträdes kallelse. 

Karl Gustav Berg inkommer med frågan huruvida 
kostnaderna för ledsagning och kontaktmannaskap ska 
förändras eller inte. Ordförande åtar sig att återkomma 
med svar på denna fråga inför nästa sammanträde. 

Handikapprådet beslutar 

att  uppdra åt ordförande att återkomma med svar på 
ovanstående fråga till nästa sammanträde.  

 
att  i övrigt lägga informationen till handlingarna.  
_______ 
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KHR § 15 

Nästa möte 
Nästa möte blir 2011-09-05 kl. 15.00 och kommer 
att ha tema kring FN:s konvention gällande 
rättigheter för personer med funktions-
nedsättning och kommunens ansvar.  

Linda Gottschalk kommer att hålla en 
presentation i ämnet.  

 


