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Tid och plats 25 september 2018 kl. 15.30–17.30, Kommunhuset Broby 

  

Närvarande Sven-Arne Persson (S), vice ordförande, tjg ordförande på mötet  

Jörgen Svensson 

Mats – Erik Nilsson 

Jan-Åke Lennartsson 

Kerstin Evesson 

Christian Frid 

Stefan Persson 

Ledamöter 

 

Ersättare  

 

Övriga närvarande Roger Wåhlin, utvecklingsledare/sekreterare 

Henriette Nilsson arbetsanpassare 

Anna Holmberg arbetsanpassare  

 

Justerare Jörgen Svensson 

  

Justeringens utförande Onsdagen 2018-10-03, kl.14.00  Kommunhuset, kundtjänst 

  

Underskrifter  Paragrafer 22 - 29 

  

 Sekreterare Roger Wåhlin 

   

 Ordförande Sven-Arne Persson (S) 

   

 Justerare Jörgen Svensson 

 

  

http://www.ostragoinge.se/


    

 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

Sid 2/3 
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Gemensam information KPR och KHR 
Kundrådsmöte Skånetrafiken, Lennart Bengtsson. Bilaga bifogas. 

§ 22 

Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet.   

 
§ 23 

Val av justerare 
Jörgen Svensson väljs att justera protokollet.  

 
§ 24 

Dagordning 
Dagordningen godkänns.  

 

§ 25 

Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns.  

 
§ 26 

Arbetsanpassning 

Henriette och Anna arbetar som arbetsanpassare 50 % och i daglig verksamhet resterande tid. 

De ska kunna hjälpa till med att söka praktikplatser. Det är möjligt att prova allt från 1 timme 

i veckan till flera dagar. Trettio (30) personer ute på hel eller deltid. Man har möjlighet att 

arbeta ensam men också som grupp om man känner sig osäker. Exempelvis finns idag på 

Preem (2). Lager 157 i Kristianstad på torsdagsmorgon mellan 8-9.30 med städning och 

kläder. Finns även på Fridas blommor och blad. Göinge utbildningscenter.  

Fråga om hur företagen/organisationen tar emot förfrågningarna? Det är blandat men de 

har känt sig väl bemötta. Det finns företag som kan ta emot men inte har någon. Förslag om 

att företag kan bli intervjuade och få in en artikel i exempelvis allt om Göinge. Även förslag 

om att skapa ett klistermärke ”ett socialt ansvarstagande företag”. Diskussion om att det finns 
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de som eventuellt skulle kunna ”prövas” mot den vanliga arbetsmarknaden men inte vågar då 

de är rädda för om de blir arbetslösa blir tvungna att återigen söka om habiliteringsbidrag. 

Fråga om Anna o Henriette är med i företagsluncher.  

Malin Hellner var det tidigare. Anna och Henriette vill också få in en fot där.  

 

§ 27 

Svar på inskickade frågor 

Fråga: Vi vill höra resp. politisk representants svar på de frågor vi ställde i mötet 

180822. Vad driver de nu mer konkret i den nya mandatperioden för beslut som 

underlättar för de många handikappade och deras nära? 

Svar: Ordförande säger att frågan får tas upp vid nästa möte i november 

 
Fråga: I Kristianstad o Hässleholm har man tagit ett politiskt beslut om att ta över 

ansvaret för "Arbetsresor inom färdtjänst" för att få det att fungera för de som utsätts 

för detta. Vad är kommunens syn på hur det ska hanteras framåt? Mats – Erik, I 

Kristianstad har man tillsatt en arbetsgrupp för att titta på frågan men i Hässleholm har 

det tagits ett beslut. Mats-Erik säger att Östra Göinge måste ta tag i frågan. Det behöver 

är många aspekter som behöver vägas in. Det finns för många exempel av osäkerhet i 

dessa resor idag när det gäller kvaliten och även exempel där bemötandet är under all 

kritik där det även finns hot. Rådet vill att frågan tas upp med ansvarig för 

upphandlingen med Skånetrafiken till nästa möte. 

  
§ 28 

Övrigt 

Jan-Åke har varit i Hästveda, Lursjön. Handikapprampen där var mycket bra. Det finns 

inte i de sjöar/bad här i Östra Göinge.  Svar från Jan Karlsson, hur är tankarna framöver. 

Frågan gäller generellt avseende handikappanpassningen.  

 
§ 29 

Mötets avslutande 
Tjänstgörande ordförande tackar för medverkan och avslutar sammanträdet. 

 


