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Plats och tid

Sammanträdesrum Fävren, kv Postmästaren, kl. 16:00-17:30

Ledamöter/ersättare

Erland Linjer (M), socialnämnden, ordförande
Tobias Carlsson (L), kommunstyrelsen
Turid Ravlo-Svensson (S), kommunstyrelsen
Vivian Behm, R, vice ordförande
Ove Warnström, D
Berit Bengtsson, HRF
Tore Nilsson, VHI

Övriga deltagare

Håkan Strömberg, förvaltningschef
Susanne Bergenheim, socialförvaltningen, §§ 1-2
Cecilia Linjer, socialförvaltningen, §§ 3-4
Marcus Andersson, kommunledningskontoret, § 6
Lisbeth Klingvall, sekreterare

Utses att justera

Berit Bengtsson, HRF

Justeringens plats och
tid

Socialförvaltningen 23 februari 2016

Sekreterare

Lisbeth Klingvall

Ordförande

Erland Linjer

Justerande

Berit Bengtsson
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§1

Statsbidrag för verksamhet med personligt ombud
Susanne Bergenheim, utvecklingsledare, informerar om förvaltningens
redovisning för år 2015 och ansökan om statsbidrag hos Länsstyrelsen i
Hallands län för verksamhet med personligt ombud år 2016.
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.
Verksamhet med personligt ombud ska stödja den enskilde för att han/hon
så långt det är möjligt ska ha bättre möjligheter att påverka sin livssituation
och vara delaktig i samhället. Personligt ombud arbetar på den enskildes
uppdrag och utövar ingen myndighetsutövning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
§2

Information om ledsagning enligt LSS (fråga från KHR:s
referensgrupp)
Susanne Bergenheim, utvecklingsledare, informerar om insatsen
ledsagarservice. Insatsen är till för personer som har en
funktionsnedsättning och behöver hjälp med att ta sig till och från olika
platser. Ledsagarservice ska vara ett stöd i enklare vardagsärenden.
Ledsagarservice utförs i närområdet. Individuell bedömning görs i varje
enskild ansökan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
§3

Regional samverkan
Cecilia Linjer, utvecklingsstrateg, informerar om regional samverkan mellan
Region Halland och kommunerna i Halland. Cecilia informerar vidare om
framtagna mål- och handlingsplaner för taktiska grupper: Äldre, e-hälsa,
Barn, unga och familj, Funktionsnedsättning, Psykisk ohälsa, Missbruk och
beroende.
Bilder från mötet bifogas protokollet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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§4

Seniormässan 2016
Cecilia Linjer, utvecklingsstrateg, informerar om programmet och vilka
utställare från kommunen som kommer att vara på seniormässan den 3 mars
2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
§5

Frågor från KHR:s referensgrupp

Justerandes sign

•

Information om anhörigstöd
KHR:s referensgrupp vill ha information om anhörigstöd.

•

Värdskap och bemötande
Jan Hellqvist, avdelningschef personalkontoret var och informerade
på kommunala handikappsrådets möte i september förra året om
kommunens arbete med värdskap och bemötande. Arbetet har varit
inriktat mot kommenens egna medarbetare. Ett verktyg har skapats
som finns på kommunens intranät. KHR:s referensgrupp vill ha detta
material.

•

Anställa en handikappkonsulent
Vivian Behm, framför behov av att kommunen anställer en
handikappkonsulent. Frågan om kommunal handikappkonsulent har
behandlats av kommunstyrelsen tidigare. I augusti 2012 beslutade
kommunstyrelsen att man i nuläget inte avser att tillsätta en tjänst
som handikappkonsulent. Beslutet bifogas protokollet.

•

Avsätta budget för att öka tillgängligheten vid större kommunala
arrangemang
När kommunen planererar ett större arrangemang, exempelvis som
förra årets Varbergs Calling Fredsåret önskar KHR:s referensgrupp
att det budgeteras för att bli mera tillgängligt. Berit Bengtsson
framför att när arrangemang förläggs där det inte finns hörselteknisk
utrustning kan det bli tillgängligt även för personer med
hörselnedsättning om kommunen beställer skrivtolkning. Tolkar från
Tolkcentralen skriver då vad som sägs och detta projekteras till stor
skärm som alla kan läsa.

•

Parkeringsplatser snöröjning
Tore Nilsson påpekar att snöröjningen av handikapparkeringsplatserna fungerat dåligt denna vinter. Tore framhåller att
entreprenören bör veta att det är noga med handikapparkeringsplatserna och att kommunen även borde påpeka detta för privata
fastighetsägare.
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•

Dagboken Hallands nyheter
Owe Warnström frågar om anledningen till att föreningar i Varberg
inte längre kan anmäla till dagboken i Hallands Nyheter. Detta gäller
från 1 januari 2016 och enligt Hallands Nyheter beror detta på
Marknad Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
§6

Översyn av policy – samverkan, bemötande och tillgänglighet
Marcus Andersson, kommunledningskontoret, informerar om översyn av
policy – samverkan, bemötande och tillgänglighet. Nuvarande policy kring
samverkan, bemötande och tillgänglighet antogs av kommunfullmäktige i
maj 2003 och är i behov av en översyn. Enligt kommunkansliets bedömning
finns det tre alternativa vägar att välja. Alternativen är:
1. Uppdatering av befintlig text
2. En större revidering
3. Avskaffa policyn
Kommunala handikapprådet diskuterar de tre alternativen. Marcus
Andersson kommer att bjuda in handikapporganisationerna till ett möte.
§7

Vem ska bjudas in till nästa sammanträde
Kultur – och fritidsförvaltningen - tillgänglighet
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