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Berit Bengtsson, HRF
Tore Nilsson, VHI
Irene Rosberg, Strokeföreningen
Ingegerd Kåhre, Attention
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Håkan Strömberg, socialförvaltningen
Lisbeth Klingvall, sekreterare
Andreas Lindqvist, hamn- och gatuförvaltningen, § 1
Karin Kärrengård, socialförvaltningen, §§ 2-3
Mats Ericson, socialförvaltningen, § 4
Marcus Andersson, kommunledningskontoret, § 5
Maria Svenningsson, kommunledningskontoret, § 5
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§1

Tillgänglighet offentliga rummet
Andreas Lindqvist, landskapsarkitekt, hamn- och gatuförvaltningen,
informerar om tillgänglighet för offentliga toaletter. Plan för offentliga
toaletter i Varbergs kommun är antagen av hamn och gatunämnden den 11
november 2013. Hamn- och gatunämnden ansvarar för 33 stycken offentliga
toalettenheter utspridda i kommunen. Tiden 1 maj – 30 september är samtliga
toalettenheter öppna dygnet runt, med undantag av 6 stycken som är låsta
under natten. 15 av toaletterna är öppna året om. Dörrskyltningen ska vara
lika på samtliga offentliga toaletter och det ska framgå om det är exempelvis
handikapptoalett. De offentliga toaletterna i Varbergs kommun ska vara
tillgängliga för alla.
KHR påpekar att golvet på handikapptoalett ska vara minst 2,2 m långt och
att man måste kunna komma in med en rullstol. KHR ställer fråga om vart
larmet går som finns inne på toaletterna. Hamn- och gatuförvaltningen bör
göra en översyn av vilka offentliga toaletter som är handikapptoaletter och
exempelvis redovisa detta på kommunens hemsida.
Tore Nilsson, VHI, framför att tillgänglighetsgruppen vill ha ett möte med
hamn- och gatuförvaltningen.
Protokollsutdrag: Hamn- och gatuförvaltningen
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
§2

Statsbidrag personligt ombud 2017
Karin Kärrengård, enhetschef, socialförvaltningen, informerar om statsbidrag
för personligt ombud. Verksamhet med personligt ombud riktar sig till
personer som är 18 år eller äldre, som har psykiska funktionsnedsättningar
och betydande och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter inom olika
livsområden. De enskilda som kan få stöd av personliga ombud ska ha
sammansatta och omfattande behov av vård, stöd och service, rehabilitering
och sysselsättning samt ha behov av långvariga kontakter med socialtjänsten,
primärvården, den specialiserade psykiatrin och andra myndigheter.
Socialnämnden får statsbidrag för att bedriva verksamhet med personligt
ombud. Socialnämnden har ansökt om statsbidrag för 2017 hos Länsstyrelsen
i Hallands län samt lämnat en redovisning för 2016 av verksamheten med
personligt ombud.
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§3

Ledsagarservice
Karin Kärrengård, enhetschef, socialförvaltningen, informerar om
ledsagarservice. Insatsen ledsagarservice är till för den som har en
funktionsnedsättning och behöver hjälp med att ta sig till och från olika
platser. Ledsagarservicen är till för att underlätta att exempelvis delta i
fritidsaktiviteter och kulturliv eller besöka vänner.
På frågor om vilka krav som ställs på personal som arbetar med
ledsagarservice och vilken ersättning de får, svarar Karin, att det är en särskild
personalgrupp som jobbar med ledsagarservice. Personalen har olika
kompetens, stödassistent, barnskötare och undersköterska. Vid arbete med
barn och unga görs alltid ett utdrag ur belastningsregister. Personalen som
arbetar med ledsagarservice har inga arvoden utan månadslön och för
timanställda utgår timlön.
Förvaltningen utreder ansökan om ledsagarservice, görs individuell
bedömning i varje enskild ansökan. Sven-Olof Svenheden, FUB, framför att
föräldrar upplever att det är ojämlikt i bedömningarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
§4

Seniormässan
Mats Ericson, kommunikatör, socialförvaltningen, informerar om
Seniormässan. Seniormässan 2017 är den 2 mars i Sparbankshallen mellan
klockan 10-18. Socialförvaltningens montrar och framträdanden kommer att
ha fokus på välfärdsteknik och hälsofrämjande arbetssätt/folkhälsa.
På mässan kommer bland annat samarbetet med Hälsoteknikcentrum visas
upp, liksom mobila trygghetslarm (med GPS), digitala lås inom hemtjänsten
och film där äldre och anhöriga berättar om välfärdsteknik i deras vardag.
Dessutom kommer det bland annat vara hälsopanel och medborgardialog om
kommunens öppna mötesplatser för seniorer.
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§5

Bemötandeguide
Policy – samverkan, bemötande och tillgänglighet, antogs av
kommunfullmäktige i maj 2003. Kommunledningskontoret har gjort en
översyn av policyn och i samråd med kommunala handikapprådet har man
kommit fram till att arbeta fram en bemötandeguide i stället.
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Marcus Andersson och Maria Svenningsson, kommunsekreterare,
kommunledningskontoret, informerar om förslag till bemötandeguide.
Syftet med bemötandeguide är att invånare i Varbergs kommun ska kunna
använda sig av materialet som ett stöd för att höja sin allmänna kunskapsnivå
om bemötande. Guiden innehåller information om olika funktionshinder och
råd som kan hjälpa till att skapa bra möten.
Organisationerna har tittat på förslaget och det har diskuterats på kommunala
handikapprådets referensgrupps möte den 30 januari 2017. Utifrån detta möte
har det skickats in skrivelse om ändringar i bemötandeguiden från
referensgruppen.
Under mötet framförs att bemötandeguiden ska vara ett levande dokument,
inte för omfattande, gärna innehållsförteckning och behändigt format, inte A4
utan A5.
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§6

Regionhandikapprådets möte med övriga kommunala
handikappråd i Halland den 22 september 2016
Irene Rosberg informerar från möte med regionhandikapprådet och övriga
kommunala handikappråd i Halland den 22 september 2016. Mötet var i
Falkenberg och bland annat så gjordes besök i inspirationsrummet och
mötesplats Mölle. Intressant att veta vad som händer i andra kommuner.
Nästa gång är mötet med regionhandikapprådet i Hylte kommun.
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§7

Frågor från KHR:s referensgrupp
•

Presidiekonferensen
Presidiekonferensen är planerad till fredag 7 april 2017 kl. 13.0015.00. Program och lokal kommer längre fram från
kommunstyrelsens förvaltning.

•

Handikappbadet
Hur går det med det nytt avtal för handikappbadet. Erland Linjer,
ordförande, informerar om att kommunjuristen gör översynen av
avtalet. Vivian Behm påpekar att det är viktigt att det finns ett avtal.
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§8

Vem ska bjudas in till nästa sammanträde
Förslag på att ha hälsoteknik som tema.
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