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Plats och tid

Sammanträdesrum Fävren, kv Postmästaren, kl. 16:00-17:45

Ledamöter/ersättare

Erland Linjer (M), socialnämnden, §§ 1-2
Tobias Carlsson, (L), kommunstyrelsen
Turid Ravlo-Svensson (S), kommunstyrelsen
Ing-Marie Berggren (S), socialnämnden

Sven-Olof Svenheden, FUB
Berit Bengtsson, HRF
Tore Nilsson, VHI

Övriga deltagare

Håkan Strömberg, socialförvaltningen
Katarina Lindh, serviceförvaltningen, § 1
Torbjörn Lagergren, Halmstad kommun, § 2
Marcus Andersson, kommunledningskontoret, § 4
Maria Svenningsson, kommunledningskontoret, § 4
Elisabeth Röjgren, socialförvaltningen, § 5
Lisbeth Klingvall, sekreterare

Utses att justera

Sven-Olof Svenheden, FUB

Justeringens plats och
tid

Socialförvaltningen 1 december 2016

Sekreterare

Lisbeth Klingvall

Ordförande

Erland Linjer
§§ 1-2

Justerande

Sven-Olof Svenheden

Paragraf

Turid Ravlo-Svensson
§§ 3-7
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§1

Serviceförvaltningens ansvar för tillgänglighet
Katarina Lindh, avdelningschef, serviceförvaltningen, informerar om
serviceförvaltningens ansvar för tillgänglighet i kommunens fastigheter och
lokaler.
När kommunen bygger nytt så anpassas lokalerna efter gällande regelverk om
tillgänglighet. Det samma gäller när serviceförvaltningen underhåller och
bygger om fastigheter att gällande regelverk om tillgänglighet följs.
Den verksamhet som hyr ut lokalerna är ansvarig för tillgänglighet och
anpassning. Barn- och utbildningsförvaltningen är ansvarig för
tillgängligheten vid skolor, till exempel vid skolavslutningar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
§2

Information om handikappkonsulentens arbete i Halmstad
Torbjörn Lagergren, Halmstad kommun, informerar om sitt arbete som
handikappkonsulent i Halmstad.
Organisatoriskt är handikappkonsulenten placerad i nuläget på
socialförvaltningen. Arbetar för en gemensam inkluderande målbild i
kommunen. Arbetsområdena är sekreterare/handläggare i Kommunala
handikapprådet/LSS-samråd, Kommunens styr- och uppföljningssystem,
Kontakter med förvaltningar/nämnder, bolag och myndigheter,
föreningsverksamhet och samrådsverksamhet. Vidare handlägger
handikappkonsulenten stipendier, tillgänglighets- och bemötandepris och
ansökningar från nämnderna, tips/hantering.
Torbjörn Lagergren informerar vidare om att han försöker förmedla i sitt
uppdrag att det är viktigt att samverka och kommunicera mellan olika aktörer.
Inkluderande samhälle är ingen enskilds fråga utan allas fråga, uppdrag och
skyldighet.
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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.
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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 framför att förslaget var utskickat lite sent inför mötet och
att de inte hunnit kommunicera förslaget ut i organisationerna.
Organisationerna vill ha mer tid till att titta på förslaget.
Kommunala handikapprådet enas om att förslaget tas upp på nästa möte.
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§4

Digitala tjänster
Elisabeth Röjgren, utvecklingsledare, socialförvaltningen, informerar om
digitala tjänster.
Varbergs kommun har påbörjat arbetet 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; Ansökan om insatser
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Parkeringstillstånd
handläggs av hamn- och gatuförvaltningen. Tjänsterna finns under
självservice på varberg.se.
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§5

Mötestider
för
kommunala
samrådsgruppen KHR/KPR 2017

handikapprådet

och

Mötestider för år 2017 godkändes enligt förslaget.
Kommunala handikapprådet
 Tisdag 7 februari 2017
 Tisdag 9 maj 2017
 Tisdag 12 september 2017
 Tisdag 7 november 2017
Klockan 16:00-17:30 samtliga möten
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Samrådsgrupp KHR/KPR
 Onsdag 15 mars 2017
 Onsdag 14 juni 2017
 Onsdag 11 oktober 2017
 Onsdag 6 december 2017
Klockan 10:00-11:30 samtliga möten
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§6

Frågor från KHR:s referensgrupp


Vem ansvarar för tillgängligheten i kommunens lokaler, samt även
tillgängligheten för verksamheten?
Frågan besvarar under punkt 3.
 Hur sker samverkan mellan Kommunala Handikapprådet och
Regionhandikapprådet
Framförs exempelvis att Regionhandikapprådet skickar protokoll från
sina möten till Kommunala handikapprådet.
 Frågor kring färdtjänsten.
Region Halland bjuds in till nästa möte för att informera om färdtjänst.
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§7

Vem ska bjudas in till nästa sammanträde
Region Halland bjuds in till nästa sammanträde för att informera om
färdtjänst. Hamn- och gatuförvaltningen bjuds in för att informera om
tillgänglighet till offentliga toaletter.
Bemötandeguiden kommer att tas upp igen vid nästa sammanträde. Sven-Olof
Svenheden, FUB, efterfrågar information om regelverket för ledsagning.
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