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Plats och tid

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

Ledamöter/ersättare

Erland Linjer (M), socialnämnden, ordförande
Tobias Carlsson, (L), kommunstyrelsen
Turid Ravlo-Svensson (S), kommunstyrelsen
Vivian Behm, R, vice ordförande
Sven-Olof Svenheden, FUB
Ove Warnström, D
Berit Bengtsson, HRF
Tore Nilsson, VHI
Irene Rosberg, Strokeföreningen
Ingegerd Kåhre, Attention

Övriga deltagare

Håkan Strömberg, socialförvaltningen
Mats Ericson, socialförvaltningen, § 3
Lisbeth Klingvall, sekreterare

Utses att justera

Ingegerd Kåhre, Attention

Justeringens plats och
tid

Socialförvaltningen 17 oktober 2016

Sekreterare

Lisbeth Klingvall

Ordförande

Erland Linjer

Justerande

Ingegerd Kåhre
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§1

Serviceförvaltningens ansvar för tillgänglighet
Ärendet utgår från dagens sammanträde.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
§2

Handikappbadet, Apelviken
Erland Linjer (M), ordförande, informerar om handikappbadet i Apelviken.
En översyn görs av kommunjuristen över avtalet mellan Varbergs kommun
och Varbergs Kusthotell.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
§3

Utvärdering av seniormässan 2016
Mats Ericsson, utvecklingsstrateg kommunikation, informerar om
utvärdering av seniormässan 2016.
Utställare på seniormässan från kommunen:
• Temautställning – Flytta dig in i framtiden – Hur vill du leva och bo?
• Teknik i hemmet – teknikutvecklare i samarbete med
Hälsoteknikcentrum
• Surfcafé
• Frivilligverksamhet
• Uppdragsavdelningen
• Varbergs omsorg (hemtjänst, särskilt boende, korttid mm)
• Kultur för äldre, Boken kommer, Varbergs simhallar
• Anhörigstöd
• Dietist, syn- och hörsel, demenssamordnare
• Fysioterapeuter och Arbetsterapeuter
Antalet besökare på mässan var 1 856 och det var 83 utställare. Positivt
omdöme från besökarna och de var nöjda med programmet. Besökarna vill
ha bredd och underhållning.
Under temat ”flytta dig in i framtiden” bjöd Varbergs kommun in till
medborgardialog om framtidens boendeformer. 191 besökare svarade på
socialförvaltningens minienkät. Bland annat så visade resultatet att:
• Övervägande delen av de svarande vill flytta till ett
trygghetsboende/kollektivt boende när de blir mindre vitala.
• Många vill bo kvar i sin bostad även när de behöver mycket hjälp,
men det finns en spridning. Det är ingen entydig bild i denna fråga.
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•

Det finns behov av gemensamhetslokaler och aktivitetsutbud för
äldre.
• Det finns också en spridning i flera frågor där de svarande tycker
väldigt olika. Det gäller till exempel om man vill tillreda och äta
måltider tillsammans och om man vill bo på landsbygd eller i staden.
Resultatet från undersökningen visar också på att det finns ett behov av
förvaltningsövergripande samarbete inom olika områden som till exempel
med kost och städ om matserveringar och kultur- och fritid om
aktivitetsutbud.
Reflektioner från medborgardialog om välfärdsteknik var att många ville testa
teknik och var positiva. En rädsla finns för att tekniken ska ta över på
bekostnad av den personliga hjälpen. Teknik i hemmet som sensorer som ger
utslag när någon går förbi, belysning som fjärrstyrs eller kaffebryggare som
kan startas på distans var också några intressanta objekt.
Resultatet från seniormässan tas med i socialförvaltningens fortsatta
utvecklingsarbete med att utreda framtida boendeformer för äldre ur ett
helhetsperspektiv. Även i arbetet med övergripande strategier på
välfärdsteknologi och styrning mot hälsofrämjande arbetssätt.
Berit Bengtsson, HRF, framför att en fråga att ha med till besökare nästa
gång är hur man upplevde mässan ur tillgänglighetsperspektivet.
Kontaktuppgifter för seniormässan:
Mats Ericson
Utvecklingsstrateg kommunikation
Socialförvaltningen, Varbergs kommun
Telefon: 0340-884 13, 070-321 78 09
E-post: mats.ericson@varberg.se
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
§4

Projekt Aktiva killar och tjejer
Tore Nilsson, Varbergs handikappidrott, informerar om Projektet Aktiva
killar och tjejer. Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden och
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Aktiva killar och tjejer är mötesplats för unga med funktionsnedsättning. Här
kan man vara tillsammans med sina kompisar och hitta på roliga saker. Ålder
10 år och uppåt. Inom gruppens intresseområden anordnar projektet olika
aktiviteter, exempelvis temakvällar och dataspelkvällar. Fokus ligger på att
alla ska känna sig trygga. Arbetssättet bidrar till ökad självständighet, bättre
självförtroende och ökad integrering i vardagen.
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Projektets syfte är att tillhandahålla olika aktiviteter som tilltalar deltagarna
utifrån deras intresseområden. Att väcka kreativiteten och skaparförmåga, att
ge deltagarna respekt och självförtroende.
Samarbetar med Drottning Blanka Gymnasiet, vård och omsorgsprogrammet,
Varbergs kommun, kultur- och fritidsförförvaltningen, Barn och Vuxen
Habiliteringen Varberg och 4H.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
§5

Frågor från KHR:s referensgrupp
•

Presidiekonferens
Vivian Behm, R, ställer fråga om när presidiekonferensen blir av.
Kommunstyrelsen ansvarar för presidiekonferens en gång per år på
tema som berör funktionshinder. Senaste presidiekonferensen var
mars 2014. Erland Linjer (M) har väckt frågan till kommunalrådet
Ann-Charlotte Stenkil (M) och konferensen planeras till våren 2017.
Organisationerna framför önskemål om datum, så snart som möjligt.

•

Beslut om avslag på ledsagare
Sven-Olof Svenheden, FUB, ställer fråga om vad förvaltningen har
för policy och regel när det gäller beslut om avslag på ledsagare.
Förvaltningen återkommer med information om regelverket för
ledsagning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
§6

Vem ska bjudas in till nästa sammanträde
Serviceförvaltningen bjuds in till nästa sammanträde, ärendet som utgick vid
dagens sammanträde.
Vid kommunala handikapprådets möte den 10 maj 2016 föreslog Sven-Olof
Svenheden, FUB, att handikappkonsulenten från Halmstad bjuds in till
kommunala handikapprådet. Mötet enas om att i utbildningssyfte bjuda in
handikappkonsulenten för att informera om hur han arbetar i Halmstad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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