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125 Godkendelse af dagsorden
00.01.00-G01-4-19 – TineVNie
Resumé
Handicaprådet skal godkende dagsordenen.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
1. godkende dagsordenen.
Beslutning
Deltog ikke: John Dalsgaard Jensen, Philip G. Nielsen og Jacob Panton
Kristiansen.
Dagsordenen blev godkendt med følgende ændring:
•

Under punkt 131 ”Siden sidst” skal Handicaprådet drøfte muligheden for et "Kvinders mødested".

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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126 Arrangementer for handicappede borgere
- temadrøftelse
27.69.48-G00-1-18 – TineVNie
Resumé
Handicaprådet har inviteret Kultur & Fritid og Dansk Handicapidræt til en
temadrøftelse vedrørende input og idéer til arrangementer for handicappede borgere i Stevns Kommune.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
1. drøfte input og idéer til arrangementer for handicappede borgere
i Stevns Kommune med Kultur & Fritid og Dansk Handicapidræt.
Beslutning
Deltog ikke: John Dalsgaard Jensen og Philip G. Nielsen.
Handicaprådet fortalte, at rådet savner inspiration til sit arbejde med at
skabe kontakt til de unge med et handicap, da rådet gerne vil være med
til at skabe flere aktiviteter og mere fællesskab målrettet denne gruppe.
Handicaprådet efterlyser også svar på, hvad foreningerne gør allerede
nu i forhold til de unge.
Dansk Handicapidræt orienterede om:
•
•
•

•
•
•

udviklingen fra 1971 og frem til i dag, som er gået fra særskilte
hold for mennesker med et handicap til, at den enkelte person er
inkluderet på samme hold, som mennesker uden handicap.
norsk undersøgelse som viser, at folk er aktive, hvis de har lyst altså hvis de rigtige tilbud er der, og idrætten matcher den enkelte person.
at gruppen helst skal være så homogen som muligt, for at det
bliver en succes. F.eks. har Stevns Kommune ride klubben Strålen, og Faxe Kommune har succes med en gruppe udviklingshæmmede borgere, som spiller håndbold.
at succes også skabes, hvis man får etableret en god kontakt, inden den enkelte person finder ud at, at vedkommende er anderledes.
erfaringer med, at mennesker med autisme fungerer godt med
meget regelrette sportsgrene, hvor man kommer ud for at vinde,
men samtidig lære at tabe.
vigtigheden i, at foreninger opfordres til at gøre det rigtigt, f.eks.
ved at sende deres instruktører på kursus. Hvis ikke det kan gøres rigtigt, er det bedre at sig nej.

Handicaprådet drøftede:
•

hvilke registre der findes og udfordringen med at finde oplysninger, da oplysninger fra registrene ikke må videregives på grund
af persondatoloven/GDPR. Dansk Handicapidræt anbefaler, at
Handicaprådet skaber kontakten, der hvor de gode oplevelser er.
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•

Det kan også være via svømning i skolen eller ved at kontakte
institutioner og forældre på specialskoler.
vigtigheden i at få de gode historier i Stevnsbladet/pressen for at
skabe fokus.

Dansk Handicapidræt synes, at paraløbet er et rigtig godt arrangement,
som Handicaprådet skal holde fast ved og udvikle videre på, f.eks. i
form at lodtrækninger, gaver eller andet som kan skabe hygge og samle
folk. Vigtigt ikke at gøre det til en konkurrence, da det vil få nogen til at
holde sig væk.
Folkeoplysningsforbundet har en udviklingspulje, som muligvis kan indgå i et projekt til næste år. Fællesskabsstafetten, LOF svømmehold eller
Brohøjs tilbud om samtale og gåture blev også nævnt i forhold til samarbejdspartnere.
Handicaprådet fortsætter drøftelsen på det første møde i 2021.
Sagsfremstilling
På handicaprådsmødet den 20. august besluttede rådet at invitere en
medarbejder fra Kultur & Fritid og en repræsentant fra Dansk Handicapidræt med til dette møde.
Handicaprådet arbejder på at komme i kontakt med unge handicappede
borgere i Stevns Kommune, og rådet har et ønske om at arrangere flere
events med bred interesse for hele familien. Derfor vil Handicaprådet
gerne drøfte:
•
•
•

input og idéer til arrangementer i Stevns Kommune
hvad rådet kan gøre for at komme i kontakt med de unge
hvordan rådet kan videreudvikle Paraløbet.

Økonomi
Temadrøftelsen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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127 Webtilgængelighed i Stevns Kommune beslutning
00.13.10-P20-1-20 – TineVNie
Resumé
Handicaprådet får en orientering om et projekt vedrørende webtilgængelighed i Stevns Kommune. Herudover skal rådet beslutte om medlemmerne og/eller personer i rådets netværk skal indgå som sparringspartner i projektet.
Indstilling
Politik & Borger indstiller til Handicaprådet, at:
1. tage orienteringen om webtilgængelighedsprojektet til efterretning
2. beslutte om Handicaprådet og/eller personer i rådets netværk
ønsker at indgå som sparringspartner i projektet.
Beslutning
Deltog ikke: John Dalsgaard Jensen og Philip G. Nielsen.
Projektlederen for Stevns Kommunes webtilgængelighedsprojekt orienterede om:
•

•
•

FN´s verdensmål 2030, hvor målet er, at mennesker med handicap skal kunne deltage politisk på lige fod med ikke handicappede. Dette gælder også for personer med midlertidig funktionsnedsættelse, f.eks. en brækket arm, ved hjernerystelse osv.
webtilgængelighed, som både gælder i forhold til elektronisk
post, hjemmeside og diverse selvbetjeningsmuligheder.
projektet, som er en lang proces der stille og roligt bliver sat i
gang.

Projektlederen har brug for hjælp til at belyse, hvor problemerne er,
hvad der er behov for, og hvordan borgere med funktionsnedsættelser
oplever kommunens hjemmeside og tilbud. Derfor vil hun gerne have
Handicaprådet, eller personer i Handicaprådets netværk, til at hjælpe blandt andet via et borgerpanel, som kan være med til at teste tilbuddene, efterhånden som de bliver udviklet.
Medlemmerne i Handicaprådet oplever selv, at selvbetjeningsløsningerne kan være rigtig svære at finde rundt i. Rådet kender også til personer
med forskellige psykiske udfordringer, som meget hurtigt mister overblikket i forbindelse med brug af kommunale hjemmesider.
Projektlederen opfordrede Handicaprådet til at kontakte hende, hvis nogen ønsker at hjælpe.
Sagsfremstilling
Projektlederen for Stevns Kommunes webtilgængelighedsprojekt orienterer Handicaprådet om projektet og arbejdet omkring den projektbeskrivelse, som er ved at blive udarbejdet.
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Webtilgængelighed har stor betydning for, at mennesker med funktionsnedsættelse kan deltage i samfundet på lige fod med ikke handicappede. For at opnå indsigt i målgruppens prioriteter omkring webtilgængelighedsproblemer i Stevns Kommune, vil projektlederen gerne inddrage
Handicaprådet.
Handicaprådet skal derfor beslutte, om rådet vil være sparringspartner i
projektet, enten via nogle af rådets egne medlemmer eller via personer i
rådets netværk.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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128 Handicappris 2020 - beslutning
00.05.07-G00-2-18 – TineVNie
Resumé
Handicaprådet skal finde modtageren af Handicapprisen 2020 og beslutte, hvordan prisen skal uddeles i år.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
1. vælge modtageren af Handicapprisen 2020
2. beslutte hvordan prisen skal uddeles i år.
Beslutning
Deltog ikke: John Dalsgaard Jensen og Philip G. Nielsen.
Den indstillede kandidat opfylder kriterierne og kan derfor godt modtage
prisen. Handicaprådet foreslår selv, at Handicapprisen overrækkes i
Rådssalen den 3. december, med få indbudte gæster - herunder pressen, så corona-restriktionerne bliver overholdt.
Medlemmerne fra DH (Danske Handicaporganisationer) kontakter prismodtageren og finder ud af under hvilken form, Handicapprisen skal
overrækkes/hvad prismodtageren har det bedst med - set i forhold til
corona-situationen. Når DH-medlemmerne har en afklaring, kontakter
de rådets sekretær, så alle detaljerne kommer på plads.
Sagsfremstilling
Indstillingsfristen til årets Handicappris var den 30. oktober, og forvaltningen har modtaget én ansøgning, som er vedhæftet denne sag som
bilag.
Handicaprådet skal drøfte, om den indstillede kandidat opfylder kriterierne og dermed skal modtage Handicapprisen 2020.
Den 20. august besluttede Handicaprådet, at prisen skulle uddeles på
Sundheds- og Frivillighedscentret den 3. december - ligesom tidligere
år. På grund af corona-situationen kan dette desværre ikke lade sig gøre, da regeringen på et pressemøde den 23. oktober kom med en række
nye restriktioner. Blandt andet er forsamlingsforbuddet pr. 26. oktober
sat ned fra 50 til 10 personer. Derudover anbefaler myndighederne, at
sociale arrangementer aflyses.
Hvis den indstillede kandidat opfylder kriterierne, skal Handicaprådet
derfor beslutte, hvordan Handicapprisen skal overrækkes i år.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da udgifterne afholdes indenfor den afsatte budgetramme for Handicaprådet.
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•
•

Bilag
Indstilling til Handicapprisen 2020
Handicappris - kriterier
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129 Indstillinger til § 79 tilskud 2021 - godkendelse
27.35.08-Ø40-1-20 – TineVNie
Resumé
Handicaprådet skal godkende forslag til fordeling af § 79 tilskud i 2021
indenfor handicapområdet.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
1. godkende forslag til fordeling af tilskud efter Servicelovens § 79 i
2021.
Beslutning
Deltog ikke: John Dalsgaard Jensen og Philip G. Nielsen.
Handicaprådet godkendte forvaltningens forslag til fordeling af § 79 tilskud i 2021, og sender hermed rådets indstilling til endelig godkendelse
i SSU den 2. december.
Sagsfremstilling
Én gang årligt uddeles tilskud til aktiverende og forebyggende foranstaltninger efter Servicelovens § 79. Det er Ældrerådet og Handicaprådet der er tildelt kompetencen til fordeling af midlerne. Handicaprådet
står for at uddele 25 % af puljen. Budgetsummen for Servicelovens § 79
i 2021 til handicapområdet udgør i alt kr. 43.542.
Forvaltningen har lavet et forslag til fordeling af puljen, som hermed
sendes til godkendelse i Handicaprådet. Herefter sendes sagen til endelig godkendelse i SSU den 2. december 2020.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da tilskuddene finansieres
af budgettet til § 79 tilskud i 2021.

•

Bilag
§ 79 2021 - udkast til Handicaprådets indstillinger til SSU.
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130 Mødeplan 2021 - godkendelse
00.01.00-P00-1-16 – TineVNie
Resumé
Handicaprådet skal fastlægge mødeplan for 2021.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
1. fastlægge mødeplan og mødetidspunkter for rådet´s møder i
2021.
Beslutning
Deltog ikke: John Dalsgaard Jensen og Philip G. Nielsen.
Handicaprådet godkendte mødeplanen.
Sagsfremstilling
På baggrund af Handicaprådet´s årshjul foreslår forvaltningen, at møderne afholdes:
Torsdag den 11. februar:
•
•

Årsberetning 2020.
Handicappris 2020 - evaluering.

Torsdag den 20. maj:
•

Budget 2022 - orientering.

Torsdag den 19. august:
•

Handicappris 2021 - forberede proces.

Torsdag den 4. november:
•
•

Servicelovens § 79 2022 - godkende indstillinger.
Handicappris 2021 - finde prismodtager og forberede arrangement.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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131 Siden sidst v/formand Ole Gjermandsen
00.01.00-I00-5-19 – TineVNie
Resumé
Siden sidst v/formand Ole Gjermandsen - herunder også drøftelse af
hvilke boformer der er for handicappede borgere mellem 18 og 60 år i
Stevns Kommune.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
1. tage orienteringen til efterretning
2. drøfte boformer i Stevns Kommune for handicappede borgere
mellem 18 og 60 år.
Beslutning
Deltog ikke: John Dalsgaard Jensen og Philip G. Nielsen.
Formanden orienterede om dialogmøde med SSU og mødet i Indstillingsudvalget vedrørende § 18 tilskud i 2021.
Handicaprådet drøftede boformer for handicappede i Stevns Kommune. I
Stevns Kommune findes der bosteder til mennesker med mentale og
psykiske handicap, men ikke til unge med fysiske handicap. Hvis borgere med fysiske handicap har brug for hjælp, kan man altid kontakte
Myndighedsafsnittets voksen/handicap afdeling eller de hjælpere, som
kommer i hjemmet i forvejen.
DH´s (Danske Handicaporganisationer´s) medlemmer kom med et forslag om et "Kvinders Mødested", ligesom der findes et Mænds Mødesteder, da enlige kvinder også kan have brug for et netværk. For at få gode
idéer og input blev DH medlemmerne opfordret til af kontakte Mænds
Mødesteder og/eller foreninger, hvor kvinderne i forvejen er repræsenteret. Forvaltningen bringer idéen videre til Stevns Frivillighedscenter.
Sagsfremstilling
Siden sidst v/formand Ole Gjermandsen.
På baggrund af ønske fra formanden skal handicaprådet også drøfte boformer for handicappede borgere mellem 18 og 60 år i Stevns Kommune
- herunder om der findes bofællesskaber til denne målgruppe.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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132 Orientering fra udvalg og centre
00.01.00-I00-5-19 – TineVNie
Resumé
Handicaprådet orienteres om nyt fra udvalg og centre - herunder også
status over corona-situationen, Strøbyhjemmet, nyt plejecenter i Store
Heddinge og budget 2021.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
1. tage orienteringen til efterretning.
Beslutning
Deltog ikke: John Dalsgaard Jensen og Philip G. Nielsen.
Corona-status:
•
•
•

Testcenter på Stevnshøj.
Stadig få smittede i Stevns Kommune.
Alle medarbejdere i plejen testes fast hver 6. uge.

Strøbyhjemmet bliver nu sat til salg. Ældrerådet har i den forbindelse
været ud med en pressemeddelelse. Både Ældrerådet og Handicaprådet
er inviteret til et fællesmøde i Acaciebo den 30. november.
Nyt plejecenter, hvor kontrakten med det boligselskab, som skal stå for
opførelsen, forventes underskrevet i slutningen af 2020/starten af 2021.
Derefter skal sagen sendes i udbud for at finde entreprenøren. Plejecentret forventes færdigt og klar til indflytning i slutningen af 2022.
Opfølgning fra tidligere møder:
•

•

./.

Reparationer og udlån af hjælpemidler. Stevns Kommune følger
lovgivningen, hvor der står, at der ikke ydes hjælp til udgifter,
som følge af brug af hjælpemidler til f.eks. drift, rengøring eller
vedligehold. Men der ydes hjælp til udskiftning af dæk og slanger
til kørestole, hvis der er behov for mere end en årlige udskiftning. Ansøgeren betaler selv udgifterne til den første årlige udskiftning. Som udgangspunkt er det en individuel vurdering, om
borgeren har behov for et erstatningshjælpemiddel i forbindelse
med reparationer. Medlemmerne fra DH oplever, at det er svært
for borgerne at få lappet deres hjælpemidler. Forvaltningen undersøger dette nærmere.
§§ 18 og 79 2020. Tilskuddene bliver kun udbetalt, hvis foreningernes regnskaber har været godkendt på en generalforsamling,
og ubrugte midler skal betales tilbage.

Teknik & Miljø har i en mail til formanden orienteret om, at lokalplanen
for det nye plejecenter nu er offentliggjort på kommunens hjemmeside.
Lokalplanen vedrørende Besøgscentret og parkering i Boesdal kan findes
samme sted https://stevns.dk/om-kommunen/hoeringeroffentliggoerelser#label_expand_3.

Stevns Kommune
Handicapråd
12. november 2020
Side 163

I KKR Sjælland mødes borgmestrene og flere kommunalbestyrelsesmedlemmer fra de 17 kommuner i Region Sjælland. For nyligt var der en
temadrøftelse vedrørende fælles retningslinjer for udskrivning af borgere, med borgeren i centrum.
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Orientering fra udvalg og centre - herunder:
•
•
•
•

corona - status
Strøbyhjemmet - status
nyt plejecenter i Store Heddinge - status
vedtaget budget 2021 - orientering.

Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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133 Handicaprådets arbejde - opfølgning
27.69.48-G00-1-18 – TineVNie
Resumé
Opfølgning på Handicaprådets arbejde og fokusområder.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
1. drøfte rådets arbejde og fokusområder.
Beslutning
Deltog ikke: John Dalsgaard Jensen og Philip G. Nielsen.
Ikke noget under dette punkt.
Sagsfremstilling
Opfølgning på Handicaprådets arbejde og fokusområder. Rådet ønsker
blandt andet at sætte fokus på unge og handicap samt handicappede og
aktiviteter. Rådet vil også arbejde på at synliggøre sig via læserbreve og
artikler - herunder også en synliggørelse af foreningslivet i Stevns
Kommune. Derudover vil man arbejde på events og arrangementer med
bred interesse.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da
Handicaprådet vil kunne afholde eventuelle udgifter indenfor deres budgetramme.

Stevns Kommune
Handicapråd
12. november 2020
Side 165

134 Eventuelt
00.01.00-I00-5-19 – TineVNie
Beslutning
Deltog ikke: John Dalsgaard Jensen og Philip G. Nielsen.
Ikke noget under eventuelt.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
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