Referat

Handicapråd
Mødelokale 7, Rådhuset,
13. februar 2020
Kl. 16:00
Medlemmer
John Dalsgaard Jensen
Inge Lise Pedersen
Ole Gjermandsen
Mogens Haugaard Nielsen (N)
Philip G. Nielsen
Jacob Panton Kristiansen (V)
Henning Urban Dam Nielsen (A)
Dorthe Kapler Holmboe
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Side

95 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: Dorthe Kapler Holmboe, John Dalsgaard Jensen og Henning
Urban Dam Nielsen.
Dagsordenen blev godkendt.
Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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96 Byvandring i Store Heddinge - planlægning
05.00.05-P15-1-18 – TineVNie
Resumé
Handicaprådet skal planlægge en byvandring i Store Heddinge sammen
med Lars Ellegaard Jørgensen fra Stevns Kommunes Vejteam.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
•

planlægge byvandring i Store Heddinge med Vejteamet.

Beslutning
Deltog ikke: Dorthe Kapler Holmboe, John Dalsgaard Jensen og Henning
Urban Dam Nielsen.
Handicaprådet drøftede tilgængelighed i Store Heddinge – herunder:
•
•

ledelinjer
manglende ramper i krydset ved Falck stationen.

Byvandring aftales i løbet af foråret. Handicaprådet vender tilbage med
nogle forslag til datoer.
Sagsfremstilling
På handicaprådsmødet den 12. november 2019 blev det besluttet, at
Lars Ellegaard Jørgensen fra Stevns Kommunes Vejteam skulle deltage
på dette møde.
Handicaprådet ønsker at planlægge en byvandring i Store Heddinge,
hvor der kigges på tilgængelighed.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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97 Tilgængelighed i Nicolinelund - drøftelse
05.00.05-P15-1-18 – TineVNie
Resumé
Handicaprådet skal drøfte tilgængelighed for ældre og handicappede i
Nicolinelund i Strøby Egede.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
•

drøfte tilgængelighed for ældre og handicappede i Nicolinelund i
Strøby Egede.

Beslutning
Deltog ikke: Dorthe Kapler Holmboe, John Dalsgaard Jensen og Henning
Urban Dam Nielsen.
Handicaprådet drøftede henvendelsen. På grund af lokalplanen, er det
ikke muligt for Handicaprådet at gøre noget ved den konkrete sag i Nicolinelund.
Centerchefen fra Teknik og Miljø vil sammen med en teamleder for Plan
& Byg deltage på Handicaprådets næste møde den 26. maj. Her vil der
blive en temadrøftelse om lokalplaner generelt, herunder hvad der
fremadrettet kan gøres i forhold til tilgængelighed for ældre og handicappede.
Handicaprådet vil efter temadrøftelse den 26. maj tage stilling til, om
rådet skal videresende en anbefaling til de politiske udvalg.
Sagsfremstilling
På baggrund af en henvendelse skal Handicaprådet drøfte problematikken omkring tilgængelighed for ældre og handicappede i Nicolinelund i
Strøby Egede. Henvendelsen er vedhæftet sagen som bilag.
Iflg. centerchefen for Teknik & Miljø har Stevns Kommune ikke mulighed
for at iværksætte tiltag på grund af den eksisterende lokalplan for området. Men på baggrund af sagen i Nicolinelund vil man fremadrettet
være mere opmærksom på tilgængelighed for ældre og handicappede,
når der skal planlægges for og vedtages nye lokalplaner.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.

•

Bilag
Henvendelse vedr. tilgængelighed i Nicolinelund
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98 Handicaprådets årsberetning 2019 - godkendelse
27.69.48-K07-1-19 – TineVNie
Resumé
Handicaprådet skal godkende udkast til årsberetning for 2019.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
•

godkende udkast til årsberetning for 2019.

Beslutning
Deltog ikke: Dorthe Kapler Holmboe, John Dalsgaard Jensen og Henning
Urban Dam Nielsen.
Handicaprådet drøftede årsberetningen – herunder hvad der kan gøres
for at udbrede kendskab til Paraløbet.
Der blev fremsat et forslag om, at Paraløbet også arrangeres som et
socialt arrangement med bl.a. musik. Andre forslag for at styrke løbet
og udbrede kendskab til løbet:
•
•
•
•

vigtigheden i at synliggøre at alle kan deltage
få involveret bl.a. kommunens plejecentrene
finde en ”frontfigur” som kan udbrede kendskab til løbet
kontakte DIF soldaterprojekt for fysisk og psykisk handicappede.

Handicaprådet godkendte årsberetningen med følgende ændring: Afsnittet ”arbejdsgruppe Brohøj” slettes.
Når årsberetningen er tilrettet, sendes den til orientering i KB den 26.
marts, hvorefter beretningen offentliggøres på kommunens hjemmeside.
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til Handicaprådets årsberetning
for 2019, som skal godkendes på dette møde.
Årsberetningen vil efterfølgende blive sendt til orientering i KB jf. vedtægt for Stevns Kommunes Handicapråd § 2, stk. 4, hvor der står, at
"Handicaprådet afgiver en årlig beretning om sit arbejde, eller på anden
måde giver Kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde
og virke".
Økonomi
Ikke relevant for sagen.

•

Bilag
Handicaprådets årsberetning 2019 - udkast
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99 Høringssvar vedr. reviderede kvalitetsstandarder for Madservice - godkendelse
27.36.04-P23-1-16 – TineVNie
Resumé
Handicaprådet skal godkende rådet´s høringssvar vedrørende reviderede kvalitetsstandarder for Madservice.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
•

godkende rådet´s høringssvar vedrørende reviderede kvalitetsstandarder for Madservice.

Beslutning
Deltog ikke: Dorthe Kapler Holmboe, John Dalsgaard Jensen og Henning
Urban Dam Nielsen.
Høringssvaret blev godkendt.
Sagsfremstilling
Den 8. januar blev reviderede kvalitetsstandarder for Madservice sendt i
skriftlig høring i Handicaprådet. Høringsfristen var den 26. januar 2020.
Handicaprådet skal godkende høringssvaret, som er videresendt til
SSU´s genbehandling af sagen den 3. februar.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.

•

Bilag
Handicaprådets høringsvar vedr. kvalitetsstandarder for Madservice
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100 Handicappris 2019 - evaluering
00.05.07-G00-2-18 – TineVNie
Resumé
Handicaprådet skal evaluere proces og arrangement i forbindelse med
Handicapprisen 2019.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
•

evaluere proces og arrangement i forbindelse med uddeling af
Handicapprisen 2019.

Beslutning
Deltog ikke: Dorthe Kapler Holmboe, John Dalsgaard Jensen og Henning
Urban Dam Nielsen.
Handicaprådet drøftede arrangementet den 3. december 2019 og besluttede at:
•
•
•
•

forplejningen ved næste uddeling ”kun” skal være sandwich
tidspunktet ændres til kl. 19
når prismodtager er fundet, vil Handicaprådet bede Stevnsbladet
om noget presseomtale inden prisuddelingen
al tilmelding skal foregå til forvaltningen.

Sagsfremstilling
Handicaprådet skal evaluere proces og arrangement i forbindelse med
uddeling af Handicapprisen 2019, herunder også hvad Handicaprådet
kan gøre for at udbrede kendskab til prisen og dermed modtage flere
indstillinger fremadrettet.
Fra den 30. september til den 3. november 2019 kunne der indstilles til
Handicapprisen via Stevns Kommunes hjemmeside. I løbet af indstillingsperioden blev der annonceret i Stevnsbladet i uge 41 og 43. Handicaprådet havde fået tilsendt flyers, som rådets medlemmer kunne sætte
op i lokalområdet.
Arrangementet fandt sted i caféen på Sundheds- og Frivillighedscentret
den 3. december kl. 18 - 20. Efter velkomst ved Ole Gjermandsen og et
let traktement var der et kort oplæg om det at være frivillig. Aftenen
sluttede med prisoverrækkelse, hvor Henning Urban Dam Nielsen uddelte prisen til Hanne Østerlund.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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101 Siden sidst v/formand Ole Gjermandsen
00.01.00-I00-5-19 – TineVNie
Resumé
Siden sidst v/formand Ole Gjermandsen - herunder drøftelse vedrørende
Movia Flexkørsel og ledsagerordning.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
•
•

orienteringen tages til efterretning
drøfte punkter fra formanden jf. sagsfremstilling.

Beslutning
Deltog ikke: Dorthe Kapler Holmboe, John Dalsgaard Jensen og Henning
Urban Dam Nielsen.
Handicaprådet efterlyste gul afmærkning på trappen ved hovedindgangen til Rådhuset. Forvaltningen giver beskeden videre.
Det blev besluttet, at Handicaprådet sender en opfordring til Movia om
at udvide tidsperioden for bestilling af flexkørsel til juleaften.
Forsøg med ledsagerordning for ældre over 67 med et synshandicap
blev drøftet. Formanden omdelte et debatoplæg fra Køge Dagblad. Handicaprådet besluttede, at videresende debatoplægget til centerchefen for
Sundhed & Omsorg med en anbefaling om at drøfte sagen med henblik
på en politisk behandling.
Sagsfremstilling
Siden sidst v/formand Ole Gjermandsen.
På baggrund af ønske fra formanden skal handicaprådet også drøfte:
•
•

Movia - flexkørsel til juleaften kan kun bestilles den 1. december.
Kan Handicaprådet gøre noget for at ændre dette?
ledsagerordning - mulighed for forsøgsordning.

Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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102 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: Dorthe Kapler Holmboe, John Dalsgaard Jensen og Henning
Urban Dam Nielsen.
Der var orientering om:
•
•
•
•
•

familie- og ældreboliger – anvisningsret
social- og sundhedstopmøde til maj
ny Sundhedspolitik og Børne- og ungepolitik
tilsynsrapporter for henholdsvis uanmeldte tilsyn i hjemmeplejen
og på plejecentrene samt opfølgende tilsyn i Sygeplejen
kommende høring vedrørende rammeaftale på det specialiserede
social- og undervisningsområde 2021-2022.

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Orientering fra udvalg og centre.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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103 Handicaprådets arbejde - opfølgning
27.69.48-G00-1-18 – TineVNie
Resumé
Opfølgning på Handicaprådets arbejde og fokusområder - herunder
planlægning af deltagelse på Rehab-messen i Bella Centret.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
•
•

drøfte rådets arbejde og fokusområder
drøfte og planlægge eventuel deltagelse på Rehab-messen den
12. - 14. maj.

Beslutning
Deltog ikke: Dorthe Kapler Holmboe, John Dalsgaard Jensen og Henning
Urban Dam Nielsen.
Handicaprådet drøftede deltagelse på rehab-messen og besluttede, at
rådet tager afsted den 12. maj. Entréen er gratis. Kørselsgodtgørelse
finansieres via Handicaprådets budget.
Rådet drøftede muligheden for også at have fokus på psykisk handicappede.
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.
På handicaprådsmødet den 12. november 2019 drøftede Handicaprådet
muligheden for at deltage på Rehab-messen i Bella Centret. Det blev
besluttet at sætte punktet på dagsordenen til dette møde, så Handicaprådet kan drøfte og planlægge eventuel deltagelse på Rehab-messen,
som finder sted den 12. - 14. maj.
./.

Yderligere information om messen kan findes på https://www.healthrehab.dk/om-messen/.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da
Handicaprådet vil kunne afholde eventuelle udgifter indenfor deres budgetramme.

Stevns Kommune
Handicapråd
13. februar 2020
Side 121

104 Eventuelt
00.01.00-I00-5-19 – TineVNie
Beslutning
Deltog ikke: Dorthe Kapler Holmboe, John Dalsgaard Jensen og Henning
Urban Dam Nielsen.
KKR - et samarbejde mellem kommunalbestyrelserne - ønsker fremadrettet mere fokus på, at hjælpe handicappede borgere i gang med et
job. Dette vil sætte yderligere pres på kommunerne i forhold til blandt
andet hjælpemidler.
På Handicaprådenes dag den 25. februar er der fokus på handicappolitikker. Stevns Kommunes Handicappolitik, som er fra 2009, tages op til
drøftelse på næste handicaprådsmøde.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
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