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Side

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

godkende dagsordenen.

Beslutning
Deltog ikke: Philip G. Nielsen og Jacob Panton Kristiansen.
Dagsordenen blev godkendt.
Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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117 Handicappris 2020 - planlægning
00.05.07-G00-2-18 – TineVNie
Resumé
Planlægning af proces vedrørende Handicapprisen 2020.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
•

planlægge processen vedr. Handicapprisen 2020.

Beslutning
Deltog ikke: Philip G. Nielsen og Jacob Panton Kristiansen.
Handicaprådet besluttede, at:
•
•
•
•

medlemmerne fra Danske Handicaporganisationer - Stevns (DH)
sørger for noget presseomtale i Stevnsbladet i uge 42, imellem
de 2 annoncer, som indrykkes i Stevnsbladet i uge 41 og 43
når prismodtageren er fundet på handicaprådsmødet den 12. november, skal der være noget presseomtale af prismodtageren i
Stevnsbladet
arrangementet den 3. december skal starte kl. 19 og afholdes på
Sundheds- og Frivillighedscentret
rækkefølgen skal være velkomst herefter foredrag, let anretning
(sandwich, kaffe, the mm) og til sidst selve prisuddelingen.

Handicaprådet drøftede mulige foredragsholdere. Blandt andet havde
der været en meget inspirerende foredragsholder på Nyborg Strand.
Medlemmerne fra DH følger op.
Sagsfremstilling
Handicaprådet skal fastsætte dato for uddeling af Handicapprisen 2020.
Sidste år blev prisen uddelt på FN´s internationale handicapdag den 3.
december.
Derudover skal Handicaprådet drøfte:
•
•
•

annoncering
deadline for indstilling af kandidater
arrangementets udformning - herunder:
o lokaler
o forplejning
o rækkefølge ved selve arrangementet
o prisuddeler
o foredragsholder
o hvem gør hvad?

Forvaltningen har lavet et udkast til tidsplan. Tidsplanen er vedhæftet
som bilag sammen med kriterierne for at kunne modtage Handicapprisen.
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Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da udgifterne vil kunne afholdes indenfor den afsatte budgetramme for Handicaprådet.

•
•

Bilag
Handicappris 2020 - udkast til tidsplan
Handicappris - kriterier
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118 Henvendelse vedr. lydfyr - drøftelse
05.13.01-G00-2-20 – TineVNie
Resumé
Handicaprådet skal drøfte en henvendelse fra Foreningen Danske DøvBlinde vedrørende etablering af lydfyr med vibration.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
•

drøfte henvendelsen fra Foreningen Danske DøvBlinde.

Beslutning
Deltog ikke: Philip G. Nielsen og Jacob Panton Kristiansen.
Formanden orienterede rådet om de udfordringer, som døvblinde har.
Men pt. er der ikke borgere i Stevns Kommune, som har behov for lydfyr med vibration.
Handicaprådet nævnte lyskrydset ved Rema 1000 i Strøby Egede, som
et godt sted at afprøve disse lydfyr.
Handicaprådet besluttede, at rådet via dette referat, sender en opfordring videre til Teknik & Miljø, om at lydfyr med vibrationer benyttes
fremadrettet, når gamle lydfyr skal udskiftes eller nye sættes op.
Forvaltningen orienterer fddb om Handicaprådets behandling af sagen.
Sagsfremstilling
Handicaprådet skal drøfte en henvendelse, som Foreningen Danske
DøvBlinde (fddb) har sendt til de kommunale handicapråd. Henvendelsen er vedhæftet sagen som bilag sammen med oversigt over lydfyr.
Fddb oplyser, at ca. 10.000 personer i Danmark er døvblinde eller har
alvorlige høre- og synsnedsættelser. For disse personer er det meget
utrygt at krydse veje i befærdede områder, da der ofte kun er opstillet
lyssignaler. I nogle byer findes der lydfyr, som kan hjælpe blinde og
svagtseende, men da lydfyrene som oftest ikke har indbygget vibration,
gavner det ikke de døvblinde og synshæmmede borgere. Derfor opfordrer fddb kommunerne til at:
•
•

etablere flere lydfyr med vibration
vælge en model med vibration, når lysfyr eller lydfyr skal udskiftes.

Økonomi
Drøftelsen på dette møde har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes
budget.
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•
•

Bilag
Handicapråd - lydfyr med vibration
Prisma Daps FDDB Lysfyr-Lydfyr Vibration - DK
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119 Ankestatistik 2019 - orientering
27.00.00-K00-1-20 – TineVNie
Resumé
På handicaprådsmødet den 26. maj besluttede handicaprådet, at orientering om ankestatistikker for 2019 skulle med på dette møde.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
•

tage orienteringen til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Philip G. Nielsen og Jacob Panton Kristiansen.
Forvaltningen bruger blandt andet ankestatistikkerne til at holde øje
med, om det er de samme typer sager, som fremgår af ankestatistikkerne, eller om sagerne ændrer sig fra gang til gang.
Handicaprådet drøftede ankestatistikkerne, herunder:
•
•

ankestatistikkerne som et godt værktøj til at sammenligne
Stevns med andre kommuner
det vigtige i at have fokus på, om andre afdelinger kan lære af de
afdelinger, hvor det går godt.

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Handicaprådet orienteres om ankestatistikker for 2019 indenfor henholdsvis AET, BUL og SSU´s områder. De tre sager blev behandlet i ØU
den 19. maj, og sagsfremstillinger og bilag er vedhæftet som bilag.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.

•
•
•
•
•
•
•

Bilag
Dagsordenspunkt: Ankestatistik 2019 - Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme behandlet på
mødet 19. maj 2020 kl. 15:00 (Fysisk møde Rådssalen/Teams) i Økonomiudvalget
(2020).docx
ankestatistik_social_og_beskæftigelsesområdet_2019_Stevns
Dagsordenspunkt: Ankestatisk 2019 - Børn, Unge og Læring behandlet på mødet 19. maj
2020 kl. 15:00 (Fysisk møde Rådssalen/Teams) i Økonomiudvalget (2020).docx
Ankestatistik 2019
Dagsordenspunkt: Ankestatistik2019 - Social og Sundhed behandlet på mødet 19. maj 2020
kl. 15:00 (Fysisk møde Rådssalen/Teams) i Økonomiudvalget (2020).docx
Databanken - data og tal SO
Omgjorte sager i procent (DK og Stevns)
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120 Sagsbehandlingstider for hjælpemiddelafdelingen - orientering
27.69.04-A00-1-17 – TineVNie
Resumé
Sagen er en orientering til Handicaprådet om status på sagsbehandlingstider i hjælpemiddelafdelingen, herunder også coronakrisens indflydelse på sagsbehandlingstiderne. Sagen blev behandlet i SSU den 4.
juni, og dagsordenspunktet herfra er vedhæftet som bilag.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
•

tage orienteringen til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Philip G. Nielsen og Jacob Panton Kristiansen.
Sagsbehandlingstiderne, som fremgår i denne sagsfremstilling, er fra
den dag borgeren søger til det ansøgte, bliver bevilget. Derudover kan
der gå noget ekstra tid f.eks. med at gøre biler klar eller en anden boligindretning færdig.
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
De politisk godkendte sagsbehandlingstider i hjælpemiddelafdelingen er:
•
•
•
•
•

hjælpemidler § 112 16 uger
forbrugsgoder § 113 16 uger
støtte til køb af bil § 114 14 måneder
boligindretning § 116 2-52 uger
nødvendige merudgifter § 100 26 uger.

Siden sagsbehandlingstiderne blev revideret i starten af 2019, har Myndighed arbejdet målrettet på at overholde de vedtagne sagsbehandlingstider. Hvis myndighedsafdelingen vurderer en ansøgning som akut, sættes sagsbehandlingen i gang med det samme. Medarbejderressourcen er
ikke ændret, og da Myndighed har prioriteret sagsbehandlingen af en
række ophobede sager vedrørende støtte til køb af bil, har det medført
en øget venteliste på sagsbehandling af øvrige hjælpemidler.
På grund af coronakrisen har det ikke været muligt at varetage hjemmebesøg og heller ikke gangtest, i forbindelse med sager vedrørende
støtte til køb af bil. Restriktionerne vil betyde længere sagsbehandlingstider end de vedtagne, og at sagsbehandlingstider på nogle områder
ikke kan overholdes.
Genåbningen gør det igen muligt at tage på hjemmebesøg. Myndighedsafdelingen prioriterer behandling af nødkaldssager og kørestole/siddestillingssager meget højt, og der gøres en stor indsats for at få
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planlagt arbejdet i hjælpemiddelafdelingen sådan, at alle sager behandles og afsluttes hurtigst muligt, og sådan at afdelingen hurtigst muligt
igen kan komme til at overholde de fastsatte sagsbehandlingsfrister. Der
arbejdes også fortsat mod at behandle den ophobede mængde sager
vedrørende støtte til køb af bil inden sommerferien 2020.
Sagen blev behandlet i SSU den 4. juni og dagsordenspunktet herfra er
vedhæftet som bilag.
Lovgrundlag
Serviceloven § 100, § 112, § 113, § 114 og § 116.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.

•

Bilag
Dagsordenspunkt: Sagsbehandlingstider for hjælpemiddelafdelingen - orientering behandlet
på mødet 4. juni 2020 kl. 15:00 (Rådssalen) i Social og Sundhed (2020).docx
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121 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:
•

tage orienteringen til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Philip G. Nielsen og Jacob Panton Kristiansen.
Siden sidste møde har Handicaprådet afgivet to høringssvar til henholdsvis udbud af kompressionsstrømper samt lokalplan og kommuneplantillæg for nyt plejecenter. Derudover har Handicaprådet været med
til indvielsen af den nye Rådhusplads. Der er nu også lavet gule streger
på trappen op til hovedindgangen, så svagtseende bedre kan se trinnene.
Handicaprådet drøftede ledelinjer, som mangler flere steder, både på
regionens område ved stationen og på kommunale områder. Rådet drøftede muligheden for at lave en prioriteringsliste over manglende ledelinjer, som rådet kan foreligge på en byvandring med Teknik & Miljø eller i
forbindelse med høringen af budget 2021.
Medlemmerne fra DH tager selv kontakt til Teknik & Miljø og aftaler en
byvandring.
Sagsfremstilling
Siden sidst v/formand Ole Gjermandsen.
Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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122 Orientering fra udvalg og centre
00.01.00-I00-5-19 – TineVNie
Resumé
Handicaprådet orienteres om nyt fra udvalg og centre.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
•

tage orienteringen til efterretning.

Beslutning
Deltog ikke: Philip G. Nielsen og Jacob Panton Kristiansen.
§§ 18 og 79:
•

•

SSU besluttede den 4. juni, at foreningerne godt må anvende
2020 tilskud til andre formål end de ansøgte, hvis aktiviteterne er
relevante i forhold til coronakrisen. Tilskuddene kan ikke overføres til 2021, hvorfor ubrugte penge skal betales tilbage. Flere
foreninger har i år ikke afholdt generalforsamling på grund af corona-krisen. Handicaprådet drøftede derfor, om der kan gøres en
undtagelse i år, så foreninger kan få udbetalt deres tilskud, selvom foreningens regnskab ikke er godkendt på deres generalforsamling. Forvaltningen undersøger, om det kan lade sig gøre
ny ansøgningsproces for 2021 tilskud starter den 7. september.
Udover kommunens hjemmeside bliver der annonceret i Stevnsbladet i uge 37 og 39, og i Dagbladet i uge 38 (§ 18). Ansøgningsfristen er den 2. oktober, og den endelige godkendelse af
indstillinger i SSU er den 2. december.

SSU´s årlige dialogmøde med blandt andet Handicaprådet bliver den 14.
september kl. 14.30 – 16. Forvaltningen sender invitation ud hurtigst
muligt.
Corona – status:
•
•
•

•
•

stadig ingen i Sundhed & Omsorg er smittet, hverken blandt borgerne på plejecentrene, i hjemmeplejeregi eller i personalegruppen
forvaltningen er ved at planlægge genåbning af Mødestedet og
Nichen samt diverse spisearrangementer
alle ansatte på ældreområdet bliver testet jævnligt. Er smittetrykket højt, testes hver anden uge. Ved lavt smittetryk hver 6.
uge. Nogle medarbejdere i personalegruppen er blevet uddannet,
så vi selv kan tage test
nye rutiner alle vegne, men pt. er hverdagen nogenlunde normal
igen
mundbind. Stevns Kommune betaler for mundbind til de borgere
der er henvist til Flextrafik, kørsel til dagcenter samt kørsel til og
fra læge. Regionen betaler for mundbind i forbindelse med kørsel
fra sygehus. Stevns Kommune betaler også for mundbind ved
pårørendebesøg på plejecentrene.
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Nyt plejecenter i Store Heddinge. SSU anbefaler, at der skal bygges 40
boliger i 1 fase. KB behandler sagen den 10. september, hvorefter materialet bliver sendt ud til de 3 boligselskaber. Planen er, at plejecentret er
klar til indflytning i september 2022.
Utilsigtede hændelser (UTH) 2019. UTH´erne skyldes primært medicinfejl og fald, men én UTH er med dødelig udgang, og fire andre er alvorlige. Handicaprådet drøftede hændelserne, herunder hvilke indsatser, der
kan være behov for.
Omgørelsesprocenter på socialområdet. Stevns Kommune ligger lige i
overkanten af landsgennemsnittet. Undervisning af personalet på myndighedsområdet i startet op.
./.

Høring vedrørende praksisplaner for fodterapi og kiropraktik er på
SSU´s dagsorden til den 19. august, og høring vedrørende praksisplanen for almen praksis kommer på udvalgets dagsorden til september.
Handicaprådene høres via henholdsvis Regionshandicapråd og Danske
Handicaporganisationer. Hvis medlemmerne i Stevns Handicapråd har
kommentarer til praksisplanerne, kan rådet give forvaltningen besked
inden de høringsfrister, som står i SSU´s dagsordener på kommunens
hjemmeside https://stevns.dk/dagsordner-referater.
Sagsfremstilling
Orientering fra udvalg og centre - herunder:
•

•
•
•
•
•

§§ 18 og 79:
o SSU beslutning vedrørende anvendelse af 2020 tilskud
o ansøgningsproces for 2021, som starter i begyndelsen
af september
SSU dialogmøde samt høringsperiode vedrørende budget 2021
corona - status
nyt plejecenter i Store Heddinge - status
utilsigtede hændelser 2019
omgørelsesprocenter på socialområdet.

Økonomi
Ikke relevant for sagen.
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123 Handicaprådets arbejde - opfølgning
27.69.48-G00-1-18 – TineVNie
Resumé
Opfølgning på Handicaprådets arbejde og fokusområder.
Efter ønske fra formanden skal Handicaprådet også drøfte, hvordan rådet fremover arbejder med formulering og afgivelse af høringssvar.
Indstilling
Det indstilles til Handicaprådet, at:
•

drøfte rådets arbejde og fokusområder, herunder også arbejdet
omkring formulering og afgivelse af høringssvar.

Beslutning
Deltog ikke: Philip G. Nielsen og Jacob Panton Kristiansen.
Handicaprådet arbejder videre med at udbrede kendskabet til Handicapprisen, se punkt 117. Derudover deltager rådet også i Fællesskabsstafetten.
Siden sidst har forvaltningen undersøgt tilskudsmuligheder for foreninger i Københavns Kommune. Der har man har besluttet, at foreninger
kan søge ekstra tilskud til handicappede medlemmer. Det ekstra tilskud
søges via folkeoplysningen. Dette er ikke en mulighed i Stevns Kommune.
Forvaltningen har også haft et møde med Stevns Frivillighedscenter og
en medarbejder fra Kultur & Fritid, for at drøfte foreningsliv og muligheder for at skabe kontakt til unge med et handicap. Handicaprådet fik en
liste over foreninger, som rådet kan kontakte.
Handicaprådet drøftede:
•

•

arrangementer for handicappede, herunder muligheden for at gøre Paraløbet til en større begivenhed. Rådet besluttede at invitere
en repræsentant fra Dansk Handicapidræt og 1 medarbejder fra
Kultur & Fritid til en temadrøftelse på handicaprådsmødet den 12.
november
hvordan rådet fremadrettet arbejder med afgivelse af høringssvar. Det blev besluttet, at medlemmerne fra Danske Handicaporganisationer formulerer høringssvarene. Høringssvarene sendes efterfølgende til rådets sekretær, som sørger for at orientere
hele Handicaprådet og videreformidle rådet´s høringssvar.

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
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Kommune. Derudover vil man arbejde på events og arrangementer med
bred interesse.
På handicaprådsmødet den 26. maj var Stevns Kommunes Handicappolitik på dagsordenen. Handicaprådet efterlyste i den forbindelse et overblik over foreningsliv for unge med et handicap og tilskudsmuligheder
for foreninger med mange handicappede medlemmer. Forvaltningen har
efterfølgende undersøgt dette nærmere og vil orientere Handicaprådet
på dette møde.
På ovennævnte møde besluttede Handicaprådet, at drøftelsen skulle
tages op igen, da medlemmerne ønsker at drøfte muligheden for et temamøde med Frivillighedscentret, Kultur & Fritid og Folkeoplysningsudvalget. Sagsfremstilling fra handicaprådsmødet den 26. maj er vedhæftet denne sag som bilag.
Formanden ønsker også, at Handicaprådet skal drøfte, hvordan rådet
fremover arbejder med formulering og afgivelse af høringssvar.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da
Handicaprådet vil kunne afholde eventuelle udgifter indenfor deres budgetramme.

•

Bilag
Dagsordenspunkt: Stevns Kommunes Handicappolitik - drøftelse behandlet på mødet 26.
maj 2020 kl. 16:00 (Skype-møde) i Handicapråd (2020).docx
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124 Eventuelt
00.01.00-I00-5-19 – TineVNie
Beslutning
Deltog ikke: Philip G. Nielsen og Jacob Panton Kristiansen.
Formanden spurgte, om der er mulighed for lån af køkken til madlavningshold. Hotherskolen har et køkken, som muligvis kan benyttes. Rådets sekretær sender kontaktoplysninger til formanden.
Sagsfremstilling
Eventuelt.
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