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Side

83 Godkendelse af dagsorden
00.01.00-G01-4-19 – TineVNie
Resumé
Godkendelse af dagsorden.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
•

godkende dagsordenen

Beslutning
Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen og Mogens Haugaard Nielsen.
Dagsordenen blev godkendt.
Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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84 Handicappris 2019
00.05.07-G00-2-18 – TineVNie
Resumé
Handicappris 2019 - valg af prismodtager og forberedelse af arrangement den 3. december.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
•
•

vælge modtager af Handicapprisen 2019
forberede arrangementet den 3. december

Beslutning
Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen og Mogens Haugaard Nielsen.
Handicaprådet drøftede indstillingerne og besluttede, at Hanne Østerlund skal have årets Handicappris.
Derudover blev det besluttet at:
•
•
•

Henning uddeler prisen
Ole og Inge Lise informerer prismodtager og sørger for indkøb af
gave, blomster mm.
rådet´s sekretær laver diplom, bestiller forplejning og kontakter
pedel på Sundhedscentret

Ved mødets afslutning manglede Handicaprådet af finde en foredragsholder. Når dette er på plads, sender rådets sekretær det endelige program ud.
Sagsfremstilling
Handicaprådet har besluttet, at Handicapprisen skal uddeles ved et arrangement på Sundheds- og Frivillighedscentret den 3. december.
I uge 41 og 43 var der annonce i Stevnsbladet og hele indstillingsperioden, den 30. september - 3. november, har der været banner og indstillingsskema på kommunens hjemmeside. Derudover har Handicaprådet´s medlemmer sat flyers op i lokalområdet. Forvaltningen har modtaget 3 indstillinger til årets handicappris.
På dette møde skal Handicaprådet vælge prismodtager og planlægge
arrangementet den 3. december - herunder:
•
•
•
•
•

vælge prisuddeler
vælge foredragsholder
fastlægge endelig deltagerkreds. På nuværende tidspunkt er
SSU, Borgmesteren og afsnitslederne i Sundhed & Omsorg inviteret til arrangementet.
godkende forslag til forplejning
beslutte hvem der gør hvad i forhold til indkøb m.m.

Stevns Kommune
Handicapråd
12. november 2019
Side 98

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da udgifterne afholdes indenfor den afsatte budgetramme for Handicaprådet.

•

Bilag
Handicappris - kriterier
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85 Servicelovens § 79 2020 - godkendelse af
indstillinger
27.35.08-Ø40-1-19 – TineVNie
Resumé
Godkendelse af forvaltningens forslag til fordeling af § 79 tilskud 2020
indenfor handicapområdet.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
•

godkende forvaltningens forslag til fordeling af tilskud efter Servicelovens § 79 2020 indenfor handicapområdet

Beslutning
Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen og Mogens Haugaard Nielsen.
Handicaprådet drøftede forvaltningens forslag til fordeling af § 79 tilskud.
Forslaget blev godkendt, og Handicaprådet´s indstilling bliver sendt til
endelig godkendelse i SSU den 6. januar 2020.
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.
Ved ansøgningsfristen den 3. oktober 2019 havde forvaltningen modtaget 5 ansøgninger til puljen i Handicaprådet´s regi.
Når budget 2020 er endelig godkendt og forvaltningen kender budgetsummen for Servicelovens § 79 til handicapområdet, vil forvaltningen
udarbejde et forslag til fordeling af midlerne, som bliver eftersendt denne dagsorden. Efter Handicaprådet´s behandling og godkendelse af forslag til fordeling, sendes sagen til endelig godkendelse i SSU.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da udgifterne afholdes indenfor den afsatte budgetramme for Servicelovens § 79
tilskud.

•

Bilag
Retningslinjer for tildeling af tilskud efter Servicelovens § 79 - 2017
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86 Høringssvar vedr. nyt aktivitetshus - godkendelse
02.03.00-A00-1-19 – TineVNie
Resumé
Godkendelse af Handicaprådet´s høringssvar vedrørende nyt aktivitetshus i Strøby Egede.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
•

godkende rådet´s høringssvar vedrørende nyt aktivitetshus i
Strøby Egede

Beslutning
Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen og Mogens Haugaard Nielsen.
Handicaprådet godkendte høringssvaret vedrørende nyt aktivitetshus i
Strøby Egede.
Sagsfremstilling
Den 4. september blev høringsmateriale vedrørende nyt aktivitetshus i
Strøby Egede sendt i høring i Handicaprådet. Høringsfristen var den 13.
september, og høringssvaret indgik i KB´s behandling af sagen den 10.
oktober 2019.
Handicaprådet skal på dette møde godkende rådet´s høringssvar.
Økonomi
Godkendelse af høringssvaret har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

•

Bilag
Handicaprådets høringssvar angående nedlæggelse og salg af Strøby Hjemmet
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87 Mødeplan 2020 - godkendelse
00.01.00-P00-1-16 – TineVNie
Resumé
Forslag til Handicaprådet´s mødeplan 2020 forelægges til godkendelse.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
•

godkende mødeplan og fastlægge mødetidspunkt for rådet´s
møder i 2020

Beslutning
Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen og Mogens Haugaard Nielsen.
Handicaprådet godkendte forvaltningens forslag til mødeplan i 2020. Det
blev besluttet, at alle møder starter kl. 16.00.
Sagsfremstilling
På baggrund af Handicaprådet´s årshjul foreslår forvaltningen, at møderne afholdes:
Torsdag den 13. februar:
•
•

Årsberetning 2019
Handicappris 2019 - evaluering

Tirsdag den 26. maj:
•

Budget 2021

Torsdag den 20. august:
•

Handicappris 2020 - forberede proces

Torsdag den 12. november:
•
•
•

Servicelovens § 79 - godkende indstillinger
Handicappris 2020 - finde prismodtager og forberede arrangement
Mødeplan 2021

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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88 Revideret kvalitetsstandard (§§ 83 og 83a)
- høring
27.36.04-P23-1-16 – TineVNie
Resumé
Revideret kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp efter servicelovens §§ 83 og 83 a sendes i høring i Handicaprådet, med forbehold for
SSU´s godkendelse den 11. november 2019.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
•
•

orienteringen tages til efterretning
afgive høringssvar vedrørende revideret kvalitetsstandard for
personlig og praktisk hjælp. Der tages forbehold for SSU´s godkendelse den 11. november

Beslutning
Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen og Mogens Haugaard Nielsen.
Dorthe orienterede om ændringerne i kvalitetsstandarden, herunder
også rettelse fra SSU´s behandling af sagen den 11. november, hvor
udvalget havde følgende ændring til kvalitetsstandardens side 13: I afsnittet ”Eksempler på praktiske opgaver som Stevns Kommune ikke tilbyder” ændres ordet ”hjælpehunde” i punkt 2 til ordet ”servicehunde”.
Handicaprådet vil udarbejde et høringssvar, som indsendes til forvaltningen inden fristen den 22. november.
Sagsfremstilling
To principafgørelser i ankestyrelsen om at kommuner skal tilbyde borgerne hovedrengøring samt hjælp til klip af negle på fødder, har medført
et behov for en revidering af den nuværende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp efter servicelovens §§ 83 og 83a.
Med forbehold for SSU´s behandling og godkendelse af sagen den 11.
november, sendes kvalitetsstandsarden i høring i Handicaprådet. Handicaprådet´s høringssvar vil indgå i SSU´s genbehandling af sagen den 2.
december og endelig godkendelse i KB den 18. december.
Høringsfrist for afgivelse af høringssvar er den 22. november.
Lovgrundlag
Lov om social service §§ 83 og 83a.
Økonomi
Ændringerne i kvalitetsstandardens betydning for budgettet bliver vurderet i løbet af 2020, når det fremgår hvor mange der søger om den
ekstra hjælp.
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•

Bilag
Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg §§ 83 og 83A
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89 Revideret kvalitetsstandard (§ 86) - høring
27.36.04-P23-1-16 – TineVNie
Resumé
Reviderede kvalitetsstandarder vedrørende træning efter servicelovens §
86 sendes i høring i Handicaprådet, med forbehold for SSU´s godkendelse den 11. november 2019.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
•
•

orienteringen tages til efterretning
afgive høringssvar vedrørende reviderede kvalitetsstandarder for
træning. Der tages forbehold for SSU´s godkendelse den 11. november

Beslutning
Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen og Mogens Haugaard Nielsen.
Dorthe orienterede om ændringerne, hvorefter Handicaprådet havde en
drøftelse om bl.a. skriftlige evalueringer med henblik på revidering.
Handicaprådet vil udarbejde et høringssvar og sende til forvaltningen
inden fristen den 22. november.
Sagsfremstilling
I forhold til Serviceloven og Stevns kommunes godkendte serviceniveau
på træningsområdet skal der årligt godkendes en kvalitetsstandard for §
86 stk. 1 og 2. Dette skal også ske, når der sker ændringer i forhold til
eksisterende kvalitetsstandard.
Kvalitetsstandarderne er vedhæftet som bilag, hvor de ændrede formuleringer er skrevet med rødt.
Med forbehold for SSU´s behandling og godkendelse af sagen den 11.
november, sendes kvalitetsstandsarderne i høring i Handicaprådet. Handicaprådet´s høringssvar vil indgå i SSU´s genbehandling af sagen den
2. december.
Høringsfrist for afgivelse af høringssvar er den 22. november.
Lovgrundlag
Lov om social service § 86.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommune budget.

•

Bilag
Kvalitetsstandard nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven § 86, stk. 1
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•

Kvalitetsstandard nr. 10 B Vedligeholdelsestræning efter Serviceloven 86, stk. 2
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90 Ankestatistik 1. halvår 2019 - orientering
27.00.00-P05-2-19 – TineVNie
Resumé
Orientering om Ankestyrelsens afgørelser i 1. halvår 2019.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
•

orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen og Mogens Haugaard Nielsen.
Handicaprådet har tidligere fået svar på, hvordan kommunen håndterer
hjemvisninger. Rådet havde ikke yderligere kommentarer.
Der var en drøftelse om vigtigheden i også at have fokus på alle de sager der går godt, og ikke kun ankesagerne.
Handicaprådet ønsker at følge ankestatistikker fremadrettet.
Sagsfremstilling
Orientering om Ankestyrelsens afgørelser i 1. halvår 2019, som blev
behandlet i henholdsvis SSU, AET og BUL i september måned.
Økonomi
Denne orientering har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

•
•
•
•

Bilag
Ankestatistik - Stevns Kommune
Dagsordenspunkt: Ankestatistik 2. kvartal 2019 - SSU behandlet på mødet 1. oktober 2019
kl. 15:00 (Mødelokale 8) i Økonomiudvalget (2019).docx
Dagsordenspunkt: Ankestatistik 2. kvartal 2019 - AET behandlet på mødet 1. oktober 2019
kl. 15:00 (Mødelokale 8) i Økonomiudvalget (2019).docx
Dagsordenspunkt: Ankestatistik 2. kvartal 2019 - BUL behandlet på mødet 1. oktober 2019
kl. 15:00 (Mødelokale 8) i Økonomiudvalget (2019).docx
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91 Siden sidst v/formand Ole Gjermandsen
00.01.00-I00-5-19 – TineVNie
Resumé
Siden sidst v/formand Ole Gjermandsen.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
•

orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen og Mogens Haugaard Nielsen.
Handicaprådet blev orienteret om:
•

•
•

Paraløbet. Handicaprådet drøftede, hvordan man får udbredt
kendskabet til løbet. I 2020 afvikles løbet den 6. september. SSU
vil tage en drøftelse om, hvordan man politisk kan bakke op.
Dorthe undersøger, hvordan blandt andet plejecentrene kan inddrages fremadrettet. Derudover blev det foreslået at tage kontakt til forsamlingshuse, kirker, Sundheds- og Frivillighedscenter
og Handelsstandsforeningen. En mulighed kan også være at få et
opslag på Stevns Kommunes Facebook
ledelinjer i Algade. Dorthe kontakter Handelsstandsforeningen
med henblik på tilgængelighed og ledelinjer i Algade
adgangsforhold for kørestolsbrugere ved pasfotografering. Borgerservice er i gang med at finde en løsning.

Sagsfremstilling
Siden sidst v/formand Ole Gjermandsen.
På baggrund af ønske fra formanden vil der også være drøftelse og/eller
orientering om:
•
•
•

trappen ved hovedindgangen til Rådhuset
tilgængelighed for blinde og synshandicappede i Algade, herunder mulighed for annoncering i forbindelse med julehandlen
adgangsforhold for kørestolsbrugere, der skal have taget pasfoto
i Borgerservice - opfølgning fra handicaprådsmødet den 22. august.

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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92 Orientering fra udvalg og centre
00.01.00-I00-5-19 – TineVNie
Resumé
Orientering fra udvalg og centre.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
•

orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen og Mogens Haugaard Nielsen.
Birgitte, centerchef fra Teknik & Miljø, orienterede om budget 2020,
hvor der er afsat midler til ny belægning på Rådhuspladsen, så det bliver mere sikkert for alle at færdes på forpladsen. Planen er, at arbejdet
sættes i gang i løbet af foråret.
Handicaprådet påpegede, at:
•

•
•

gelænder på trappen ved hovedindgangen til Rådhuset trænger
til udskiftning. Der blev fremsat et ønske om gul afstribning på
trappetrinene, da dette vil gøre tilgængeligheden mere sikker for
synshandicappede
ledelinjerne i Algade ligger under niveau
ledelinjerne slutter på Torvet, hvilket er problematisk for synshandicappede.

Det blev besluttet at Lars Ellegaard Jørgensen fra kommunens vejteam
inviteres med til næste møde, så Handicaprådet kan planlægge en byvandring i Store Heddinge.
Dorthe orienterede om:
•
•
•

budget 2020 – herunder styrkelse af visitation, hjælpemidler og
voksen handicap, samt styrkelse af psykiatriområdet og Brohøj.
Omsorgsbestyrelse bliver reduceret i tilskud
nyt plejecenter - herunder status i forhold til udbudsprocessen og
lokal- og kommunalplaner, som forventes klar til september 2020
Cura – nyt hjælpemiddelsystem, som er ved at blive implementeret.

Opfølgning fra sidst vedrørende:
•

•
•

reparation af hjælpemidler, som foretages så hurtigt som muligt.
Lapning af dæk skal borgeren selv klare. Forvaltning undersøger
baggrunden for, at Hjælpemidler ikke lapper kørestole m.m.
Handicaprådet opfordrede igen til, at udlån af hjælpemidler bliver
en mulighed for borgerne
ny Sundhedsaftale 2019 til 2023 - "fælles med borgeren om bedre sundhed"
ny sundhedspolitik, hvor sundhedskonsulenterne arbejder på
handleplaner vedrørende de 6 politiske pejlemærker. Handicap-
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•

rådet vil blive inviteret til samarbejdsmøder i forbindelse med
processen
indsatser i forhold til rehabilitering – herunder kronikerrehabilitering, Digi-rehab og hverdagsrehabilitering.

Handicaprådet drøftede muligheden for at deltage på rehab-messe til
næste år, for at se på løsninger/hjælpemidler til oplæsning af lydbøger,
lydaviser osv. Punktet sættes på dagsordenen til det første møde i 2020.
Sagsfremstilling
Orientering fra udvalg og centre - herunder:
•
•
•
•
•
•

Budget 2020
Nyt plejecenter - status
Nyt IT hjælpemiddelsystem
Ny sundhedsaftale
Godkendelse af ny sundhedspolitik og planen fremadrettet
Rehabiliterende indsatser: Kronikerrehabilitering og Digi-rehab

Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.
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93 Handicaprådets arbejde - opfølgning
27.69.48-G00-1-18 – TineVNie
Resumé
Opfølgning på Handicaprådets arbejde og fokusområder.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
•

drøfte rådets arbejde og fokusområder

Beslutning
Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen og Mogens Haugaard Nielsen.
Handicaprådet arbejder videre ned områderne unge handicappede, flere
aktiviteter og Paraløbet.
Sagsfremstilling
Opfølgning på Handicaprådets arbejde og fokusområder. Rådet ønsker
bl.a. 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 budget.

Stevns Kommune
Handicapråd
12. november 2019
Side 111

94 Eventuelt
00.01.00-I00-5-19 – TineVNie
Beslutning
Deltog ikke: Jacob Panton Kristiansen og Mogens Haugaard Nielsen.
Første møde i 2020:
•
•

rådets sekretær undersøger, om Handicaprådet kan få en orientering om projektet "Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap"
nytårsfrokost efter mødet.

Sagsfremstilling
Eventuelt.
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