Mötesanteckningar för Handikapprådet 2019-05-22
1(4)

Handikapprådet
Plats och tid
Deltagande

Kommunhuset, Södervidinge, 2019-05-22
Anette Bååth (L) – ordförande
Gunni Gustafsson Nilsson (S), vice ordförande
Anne Jönsson, FUB/HSO
Eva Thörner, FUB
Tommy Jansson, HRF
Simon Tiensuu, SRF
Britt Persson, SRF
Bertil Strand, Neuroförbundet
Övriga närvarande
Ann-Louise Christensen, sektorchef omsorg
Ulrika Rönn Lassing, fastighetssamordnare
Elisabet Nordlander, Löddeköpinge bibliotek
Johanna Kaaman, samhällstrateg
Charlotte Malmborg, nämndsekreterare
Pernilla Skånstad, nämndsekreterare

Sekreterare
Pernilla Skånstad
Ordförande

Anette Bååth
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1. Välkomna
Ordförande Anette öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Nytt medborgarhus
Ulrika Rönn Lassing, fastighetssamordnare och projektledare för det nya
medborgarhuset, berättar om arbetet med husets utformning och de rum man planerar
för medborgare och medarbetare. Tillgänglighetsaspekterna finns med i projektets alla
delar och en tillgänglighetskonsult kommer att tas in. Samtliga våningsplan nås utan
trappor. Handikapptoaletter planeras på varje våningsplan, två med dusch.
Rumsgemensamma såväl som separata hörslingor planeras. Ulrika berättar att man
gärna vill få in synpunkter från handikapporganisationerna utifrån
tillgänglighetsperspektivet.
Under mötet framkom att för personer med en hörselnedsättning är det viktigt att
hörselslingor planeras in från början och att portabla hörslingor finns att boka. På platser
där människor möts och kommunicerar är det viktigt med absorberande akustik, utan
bakgrundsljud och störningar. Framförallt viktigt att beakta på större ytor så att inte
ljudet studsar tillbaka in i rummet. För många personer med synskada har hörseln en
stor betydelse vid orientering och kommunicering. Det är mycket viktigt att publika
lokaler har god hörbarhet och ljudmiljö. För synskadade gör kontrastmarkeringar och
ledstråk det lättare att orientera och bedöma avstånd, kontrasten bör vara minst 40
punkter mellan färgvalen. Väggar och inredning med vit kulör kan vara bländande för
personer med synskada i samband med ljus, exempelvis från fönster. Även stora
glaspartier behöver kontrastmarkeras och ha solskärmar. På större ytor behövs ledstråk.
Belysning ska vara bländfri och jämn så att inga mörka partier uppstår.

3. Tillgänglighetsinventering Löddeköpinge bibliotek
Elisabet Nordlander, bibliotekarie på Löddeköpinge bibliotek, berättar att biblioteket ska
inventeras för att öka tillgängligheten i lokalerna och göra dem anpassade för alla. De har
sökt och blivit beviljade projektmedel från regeringen för detta ändamål. Elisabet vill
gärna bjuda in representanter från organisationerna i handikapprådet för att hjälpa till i
detta arbete utifrån tillgänglighetsperspektivet. De synpunkter som kommer in kommer
även att ligga till grund för utformning och planering av det nya biblioteket i
medborgarhuset. Tiderna nedan anger när det finns möjlighet för rådets medlemmar att
komma till Löddeköpinge bibliotek och hjälpa till i arbetet:





10 juni (klockan 8-19)
11 juni (klockan 8-19)
14 juni (klockan 8-17)
18 juni (klockan 8-19)

Pernilla förmedlar kontakten mellan Elisabet och intresserade. Elisabet kommer att
bjudas in till handikapprådet för återkoppling till våren.
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4. Organisation sektor omsorg
Ann-Louise Christensen berättar om hur sektor omsorg ser ut efter omorganisationen
den 1 januari 2019. Ann-Louise visar organisationsskiss och berättar bland annat om den
nya hälsofrämjande enheten och deras verksamhet. Den hälsofrämjande enhetens mål
är att bevara hälsan för seniorer och anhöriga med hjälp av stöd, information och
utbildning i intern och extern samverkan, samt att med välfärdsteknologi öka individens
självständighet och resurser för en meningsfull vardag. Ambitionen är att fördröja behov
av kommunens omsorgsinsatser, samt öka gemenskap och trivsel på kommunens
träffpunkter. Enheten ansvarar även för anhörigstöd, fixartjänst, hälsofrämjande
hembesök och frivilliginsatser.

5. Översiktsplan Kävlinge kommun
Johanna Kaaman, samhällstrateg på strategiska avdelningen berättar om den strategiska
enheten och dess ansvarsområde. Vidare berättar Johanna om hur man arbetar med
översiktsplanearbetet i kommunen. Som underlag för det kommande arbetet fick
deltagarna göra en övning för att identifiera platser i kommunen som är värda att
bevaras alternativt borde utvecklas. Johanna informerade även kort om närtrafiken.
Enligt önskemål bifogas länk till närtrafiken.
Om man söker i Skånetrafikens reseplanerare på adress (t ex från Olivelugnsvägen 47 till
Kävlinge station) så visas resor med närtrafiken, om adressen ingår i närtrafikområdena.
Mer info finns här:
https://www.skanetrafiken.se/sa-reser-du-med-oss/bra-att-veta/nartrafik/
Tidtabellerna finns att ladda ner här:
https://www.skanetrafiken.se/sok-resa/tidtabeller/
Aktuell tidplan för Kävlinge kommun:
https://www.skanetrafiken.se/tidtabeller/Nartrafik/181209_191214/Nartrafik_Kavlinge_18
1209_191214.pdf
Om det finns frågor, kontakta i första hand Skånetrafiken.

6. Reglemente för Handikapprådet
Charlotte Malmborg informerar om att det inför varje ny mandatperiod görs en översyn
av kommunens reglemente och att handikapprådets reglemente kommer att tas upp för
revidering. De representerade organisationerna ombeds att inkomma med eventuella
synpunkter på reglementet senast den 1 augusti. Yttranden skickas till rådets sekreterare,
pernilla.skanstad@kavlinge.se

7. Förslag på namnbyte
Bordläggs till kommande möte i september.

8. Övriga frågor
Inkomna frågor bordläggs till kommande möte i september då frågorna inkom för sent.
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9. Presentationer från representerade organisationer
Från och med hösten kommer handikapprådet att ha som en återkommande punkt på
dagordningen att varje organisation/representant får en kvart var att berätta om
funktionshinderområdet.

10. Mötet avslutas
Nästa möte den 18 september klockan 18:00.

Strategiska enheten
Handikapprådet, 22 maj 2019
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Vad är översiktsplanen till för?
1. En strategisk plan – vägvisare mot hållbar framtid
(kommunens mål och vision, nationella och
regionala mål osv)
2. En vägledande plan för kommande beslut (bygglov,
detaljplan, infrastruktur, andra tillstånd)

Plan- och bygglag (PBL)
• Lagstadgad i plan- och bygglagen (PBL), vägledande
• Styr detaljplan, bygglov, markförvärv – strategisk
utveckling av kommunen.
• Förutbestämd process och innehåll
Mark- och vattenområdens användning
Utveckling, bevarande och användning av den
byggda miljön
Riksintressen och miljökvalitetsnormer
Samordning med nationella och regionala mål m m
Långsiktigt bostadsbehov
• Kontrakt mellan stat, region och kommun
• Långsiktig planering – förberedd på scenarios, istället för
att lösa situationer

Översiktsplan för Kävlinge
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Kävlinge kommun i framtiden
1. Har du någon favoritplats i kommunen?
Beskriv varför platsen är speciell och markera med
RÖD prick i kartan!
2. Finns det platser som är särskilt viktiga att inte bygga
på – till exempel gröna miljöer som betyder något
extra för området/orten/kommunen? Beskriv varför
och markera med GRÖN prick i kartan
3. Finns det några platser som känns bortglömda, men
som skulle kunna bli fantastiska med rätt omsorg
och innehåll? Beskriv och markera med BLÅ prick i
kartan
4. Tänk dig 20 år in i framtiden till 2040. Vad vill du ska
ha hänt i Kävlinge kommun?

Favoritplats, vårmarknaden 11/5 2019

På gång…
• Nytt badhus i Kävlinge 2022
• Barsebäcksstrand – öka attraktiviteten längs kusten

Frågor?

Johanna Kaaman
Samhällsstrateg, Strategiska enheten
Tel: 046-73 90 07 SMS: 0721-71 14 57
E-post: johanna.kaaman@kavlinge.se

