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Plats och tid

Sammanträdesrum Fävren, kv Postmästaren, kl. 16.00-17.30

Ledamöter/ersättare

Erland Linjer (M), socialnämnden
Ing-Marie Berggren (S), socialnämnden
Sven-Olof Svenheden, FUB
Berit Bengtsson, HRF
Tore Nilsson, VHI
Irene Rosberg, Strokeföreningen
Ingegerd Kåhre, Attention
Roland Alström, Demensföreningen

Övriga deltagare

Håkan Strömberg, socialförvaltningen
Lisbeth Klingvall, sekreterare
Anna-Lena Gyllén, socialförvaltningen, § 1
Mats Ericson och Elisabeth Röjgren, socialförvaltningen, § 2
Marcus Andersson, kommunledningskontoret, § 3

Utses att justera

Irene Rosberg

Justeringens plats och
tid

Socialförvaltningen 14 juni 2017

Sekreterare

Lisbeth Klingvall

Ordförande

Erland Linjer

Justerande

Irene Rosberg
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§1

Hälsoteknik
Anna-Lena Gyllén, utvecklingsledare, socialförvaltningen, informerar om
hälsoteknik.
Socialförvaltningen har surfcaféer för seniorer på mötesplatser runt om i
kommunen, ett sätt att introducera ny teknik för de som inte har så stor vana
av datorer, surfplattor och smarta telefoner.
Förvaltningen erbjuder GPS-larm (positioneringslarm) till personer, med
kognitiv svikt. GPS-larmen gör att personer, som har svårt att orientera sig,
en möjlighet att ändå kunna ta promenader på egen hand. Om personen inte
hittar hem kan man via webben eller mobilen se var personen befinner sig.
Nattillsyn via trygghetskamera erbjuds personer i hemmet som blir störda av
personlig tillsyn. På kommunens hemsida finns film om välfärdsteknik inom
socialförvaltningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
§2

E-tjänster webb 2016
Mats Ericson, kommunikatör och Elisabeth Röjgren, utvecklingsledare,
socialförvaltningen, informerar om e-tjänster webb 2016.
I Varbergs kommun pågår arbete med att införa digitala tjänster för att ge
bättre service och öka tillgängligheten för medborgare, företagare och
föreningsmedlem. En del av tjänsterna kräver att man loggar in och skriver
under med e-legitimation.
Elisabeth Röjgren informerar om digitala tjänsterna för funktionsnedsättning;
Ansökan om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade och Ansökan om parkeringstillstånd. Parkeringstillstånd
handläggs av hamn- och gatuförvaltningen. Tjänsterna finns under
självservice på varberg.se
Anhörigstödet i Varberg har en blogg, syftet med bloggen är att den ska ge
en inblick i anhörigstödets verksamhet. Gå in på varberg.se och sök på
Anhörigstöd blogg.
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§3

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. Organisationerna
har tittat på förslaget och det har diskuterats på kommunala handikapprådets
referensgrupps möte den 30 januari 2017 och kommunala handikapprådet den
7 februari 2017.
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.
Marcus Andersson, kommunsekreterare, kommunledningskontoret,
redovisar förslag till bemötandeguide. Kommunala handikapprådet har inga
ytterligare synpunkter och enas om att godkänna förslaget till
bemötandeguide. Kommunledningskontoret kommer att lägga ut
bemötandeguiden på kommunens hemsida.
Protokollsutdrag: Kommunledningskontoret
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§4

Kommungemensam kundtjänst
Ärendet utgår från dagens sammanträde, kommer att tas upp till hösten i
stället.
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§5

Ändrat datum för Kommunala
tisdag 7 november 2017

handikapprådet

Socialförvaltningen föreslår att Kommunala handikapprådets möte tisdag den
7 november flyttas till onsdag den 8 november, klockan 16.00-17.30 i stället.
Förslaget om ändringen godkändes.
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§6

Övrigt
Berit Bengtsson, HRF, informerar om att kommunala handikapprådets
referensgrupp, KHRR, har lämnat in en skrivelse till Varbergs kommun om
hörselteknisk utrustning i kommunens lokaler. KHRR vill att kommunen
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utreder och kommer med klargörande direktiv om vem som ansvarar för vad
och vem som har det ekonomiska ansvaret när det gäller hörselteknisk
utrustning.
Sven-Olof Svenheden, FUB, informerar om att FUB i Varberg lämnat in en
skrivelse till Varbergs kommun om friskvårdspeng. FUB vill att personer med
insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade ska få
en friskvårdspeng med samma villkor som anställda inom kommunen får i
dag.
Sven-Olof Svenheden, FUB, framför att man inte är nöjd med utvecklingen
av verksamheten på Navet. Håkan Strömberg, förvaltningschef, meddelar att
ärendet kommer att diskuteras på mötet med KHR och KPR:s samrådsgrupp
den 14 juni 2017.
KHRR ställer fråga om nytt avtal för handikappbadet. Erland Linjer,
ordförande, informerar om att kommunjuristen arbetar med avtalet.
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§7

Vem ska bjudas in till nästa sammanträde
Förslag på information om lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
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