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Sammanträdesdatum

2022-09-08
Handikapprådet
Plats och tid

Victoria Benedictsson 1
Torsdagen den 8 september 2022 kl 17:00–18:49

Beslutande

Cecilia Bladh in Zito (SD), ordförande – kommunstyrelsen
Anne Andersson, vice ordförande – Hörby Rödakorskrets
Anders Hansson (SD) – tekniska nämnden
Eva Andersson – FSDB Skåne
Jane Hansson – ABF
Chris Olsson – Demensföreningen
Thore Lennartsson (C) – kultur- och fritidsnämnden
Gunvor Håkansson (C) – tjänstgörande ersättare för Ingela Kristensson
(KD), socialnämnden

Övriga deltagande

Malin Granqvist Malmberg, sekreterare
Lotta Larsson, tolk åt Eva Andersson

Utses att justera
Paragrafer
Justeringens plats och tid

Anne Andersson
17-25
Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby, 2022-09-13 kl. 12:30

Sekreterare

Malin Granqvist Malmberg
Ordförande

Cecilia Bladh in Zito (SD)
Justerande

Anne Andersson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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§ 17 Upprop
Beslut
Handikapprådet beslutar att:
-

godkänna uppropet.

-

Eva Anderssons tolk Lotta Larsson får närvara vid handikapprådets
möte.

Sammanfattning av ärendet
Efter upprop enligt närvaroförteckning konstaterar ordförande att vid
sammanträdet närvarar 3 ordinarie ledamöter, 4
brukarorganisationsrepresentanter samt 1 tjänstgörande ersättare, se
protokollets förstasida.
Yrkanden
Handikapprådet beslutar att:
-

godkänna uppropet.

-

Eva Anderssons tolk Lotta Larsson får närvara vid handikapprådets
möte.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 18 Val av justerare
Beslut
Handikapprådet beslutar att:
-

jämte ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD), utse Anne Andersson
(Hörby Rödakorskrets), att justera protokollet.

-

justeringen äger rum på kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby, den
13 september kl. 12:30.

Sammanfattning av ärendet
Handikapprådet har att utse ledamot att jämte ordförande justera dagens
protokoll samt tid och plats för justeringen.
Yrkanden
Handikapprådet beslutar att:
-

jämte ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD), utse Anne Andersson
(Hörby Rödakorskrets), att justera protokollet.

-

justeringen äger rum på kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby, den
13 september kl. 12:30.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 19 Godkännande av dagordning
Beslut
Handikapprådet beslutar att:
-

godkänna föredragningslistan.

Yrkanden
Handikapprådet beslutar att:
-

godkänna föredragningslistan.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 20 Föregående mötesprotokoll
Beslut
Handikapprådet beslutar att:
-

godkänna föregående mötesprotokoll.

Sammanfattning av ärendet
Föregående mötesprotokoll från 2022-05-12 har varit tillhanda för
handikapprådets deltagare och protokolljusterats.
Yrkanden
Handikapprådet beslutar att:
-

godkänna föregående mötesprotokoll.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 21 Tillgänglighetsfrågor
Beslut
Handikapprådet beslutar att:
-

lägga informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Eva Andersson informerar om att kanterna på gången vid Lyckhöjdsgatan är
svåra att känna och att personer med synskador kan ha svårt att följa den.
Yrkanden
Handikapprådet beslutar att:
-

lägga informationen till protokollet.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
______

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

8 (13)

Sammanträdesdatum

2022-09-08
Handikapprådet

§ 22 Information från Brukarorganisationerna
Beslut
Handikapprådet beslutar att:
-

lägga informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Jane Hansson (ABF)
- Verksamheter har börjat starta upp igen.
- ”Sengångarna”, en promenadgrupp har startat
- Föreläsningar sker på olika platser i Hörby.
- Nya kurser i prepping och hemberedskap har startat upp.
- Nya aktiviteter har påbörjats på Hörby kommuns äldreboenden så som lukta
och smaka och historieberättande.
- Alla cirkelledare har utbildats kring regelverk samt kring digitala kurser,
under mötet diskuteras även möjlighet för personer med hörsel och synskador
att delta digitalt.
Chris Olsson (Demensföreningen)
- Nya föreläsningar hålls om hur det är att drabbas av Alzheimers sjukdom.
- Medlemsmöten har påbörjats.
Anne Andersson (Hörby, Rödakorset)
- Besöksverksamhet, second hand och läxhjälp fortsätter.
- Seniorträff planeras i Södra Rörum.
- Ett musikcafé för världens barn planeras ihop med kulturskolan.
- Planer finns på att starta en sycirkel.
Eva Andersson (FSDB Skåne)
- Föreläsningar har genomförts.
- Utflykter har gjorts till Brösarp, Kivik, Malmöfestivalen och
Pildammsparken.
- En aktivitet med olika hälsoaktiviteter har genomförts på Furuboda.
- En träff i Uppsala med föreläsningar samt ett julbord planeras.
- En aktivitet med skytte kommer att ske på Lågedammshallarna 2022-09-10.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Handikapprådet beslutar att:
-

lägga informationen till protokollet.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 23 Information från Kommunen
Beslut
Handikapprådet beslutar att:
-

lägga informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Handikapprådets ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD), informerade rådet
om aktuella händelser i Hörby kommun:
- Utkast till ritningar för ett nytt särskilt boende har tagits fram och sektor
Omtanke kommer att granska framlagt förslag
- Ett nytt LSS boende finns nu tillgängligt och det har blivit väl mottaget och
innebär att Hörby kommun inte längre har en kö till LSS boende.
- Parkeringsplatser på Storgatan ska byggas om men att förseningar har skett.
- Lågedammsbadet är stängt på grund utav tekniska problem men förväntas
öppna om några dagar.
- Framtiden för Handikapprådet, det förslag som lagts fram är inte förenligt
med hur berörda tjänstemän kan arbeta men det är en bra början och arbetet
kommer att fortsätta.
- Efter valet kommer kommunen att ha ett stort arbete med att se över
kommunens organisation, Överförmyndarnämnden kommer till exempel att
skapas i Hörby då vi tidigare delat den med Höörs kommun.
- Nya regler för försörjningsstöd som innebär högre krav på den som söker
samt att missbruk av stödet polisanmäls, detta har inneburit en sänkt kostnad
med 24 %. En stor del av denna sänkning beror på att många kommit i arbete
eller studier. Ett stort fokus har dessutom lagts på att hjälpa de som haft
försörjningsstöd under en lång tid och responsen från dessa har varit väldigt
bra.
- På grund utav de höga elpriser som drabbar södra Sverige finns risken att
försörjningsstöd kommer att öka igen.
- År 2022 ser ut att bli ett bra år ekonomiskt för Hörby kommun men
kommande år kan bli svårare då en förändring i pensionssystemet innebär att
Hörby kommun nästa år kommer att behöva betala in mer än tidigare.
- Inför valet 2022 har det varit lugnt i vallokalerna och många har valt att
förtidsrösta. I Södra Rörum gavs det möjlighet att förtidsrösta och det har
varit uppskattat.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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- De första ritningarna för ett nytt kulturhus ska behandlas i Kultur- och
fritidsnämnden. Efter detta kommer medborgardialog att ske och förslaget
kommer att skickas på remiss, då kommer medborgare och föreningar med
flera ha möjlighet att lämna synpunkter.
- Vallgården är åter i kommunal regi.
- Försök görs att Önnebo görs om till ett trygghetsboende utan
behovsprövning. Arbetet med Önnebo pausades när krigsflyktingar från
Ukraina eventuellt behövda boendet.
Anders Hansson (SD) informerade rådet om:
- Toaletten i Karnas backe är på väg.
- Parkeringen vid Hörby vårdcentral har asfalterats om.
Gunvor Håkansson (C) informerade rådet om:
- Ett förslag på nya regler för behovsprövade trygghetsboenden hanteras i
Socialnämnden
- Diskussioner kring avgifter som sker i Socialnämnden.
Yrkanden
Handikapprådet beslutar att:
-

lägga informationen till protokollet.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 24 Färdtjänst
Beslut
Handikapprådet beslutar att:
-

lägga informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Biträdande skolchef/sekreterare Malin Granqvist Malmberg presenterar
statistik samt avtal för färdtjänst via Region Skåne.
Representanter för brukarorganisationerna framför synpunkter kring ett
undermåligt beställningssätt, långa telefonköer, färdtjänstens låga kvalitet samt
hur avtalet är uppbyggt.
Sittande politiker i Handikapprådet och tjänstemän lovar att ta frågan med sig
i sitt arbete i kommunen.
Tjänsteman kommer att återkomma till Handikapprådet med ytterligare
information när den finns tillgänglig.
Yrkanden
Handikapprådet beslutar att:
-

lägga informationen till protokollet.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 25 Övrigt
Beslut
Handikapprådet beslutar att:
-

lägga informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Eva Andersson talar kort om önskemål om att Vardagsrummet skulle ha
öppet på kvällen samt att bättre ljudutrustning ska användas av personer som
håller torgmöten då ljudkvaliteten är dålig.
Yrkanden
Handikapprådet beslutar att:
-

lägga informationen till protokollet.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

