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Plats och tid

Sammanträdesrum Fävren, kv Postmästaren, kl. 16.00-17.15

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

Övriga deltagare

Håkan Strömberg, socialförvaltningen
Lisbeth Klingvall, sekreterare
Kajsa Jeppsson, serviceförvaltningen, § 1
Marie Sundqvist, socialförvaltningen, § 3
Camilla Sjölund, Käthe Sörensson Wiman, socialförvaltningen, § 4

Utses att justera

Sven-Olof Svenheden

Justeringens plats och
tid

Socialförvaltningen 26 september 2017

Sekreterare

Lisbeth Klingvall

Ordförande

Erland Linjer

Justerande

Sven-Olof Svenheden

Paragraf
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§1

Varberg direkt
Kajsa Jeppson, projektledare, serviceförvaltningen, informerar om
kommungemensam kundservice, som kommer att kallas för Varberg direkt.
Namnsättningen följer andra kommuner i regionen. Uppdraget är att bygga
upp en gemensam kundservice för att förenkla för invånare och företag som
behöver stöd och information från kommunen. Varberg direkt kommer att
ligga i stadshus C, i hörnet vid parken, ut mot Brännvinsringen. Anpassning
av lokalen pågår och det är klart att det blir samlokalisering med
försäkringskassan, pensionsmyndigheten och skattemyndigheten. Den
1 februari 2018 ska Varberg direkt slå upp portarna för allmänheten.
Enhetschef har rekryterats och börjar i mitten av oktober. Personalstyrkan
kommer motsvara 14 heltider och merparten är internt rekryterade.
Kundservice kommer vara uppdelat i en allmän svarsgrupp och fyra olika
svarsgrupper inriktade mot områdena:
• Omsorg
• Skola och utbildning
• Kultur, fritid och föreningsliv
• Bygga, gata och miljö.
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§2

Webbutveckling Varbergs kommun
Ärendet utgår, från dagens sammanträde.

§3

Yttrande - Gestaltningsprogram Birger
Svenssons Väg – södra delen
Fördjupad översiktsplan ÖP 2010 för stadskärnan anger att möjligheter till
förändring och stadsutveckling finns av kvarteren längs Birger Svenssons väg
när järnvägen är ombyggd i tunnel. Gestaltningsprogrammets syfte är att ange
riktlinjer så att Birger Svenssons väg som helhet förmedlar en positiv bild för
såväl tillfälliga besökande som boende. Det ska vara en grön miljö som
inbjuder till hållbara transporter som promenader och arbetspendling med
cykel och den ska berätta om det kulturhistoriskt viktiga området som starkt
bidrar till Varbergs identitet. Oavsett ålder, kön eller fysisk möjlighet ska alla
Varbergsbor ha möjlighet att vara fullt delaktiga i samhällslivet och därmed
ha tillgång till det offentliga rummet.
Förslaget innebär att Birger Svenssons väg planteras med trädallé och byggs
om till smalare körfält med passager till de generösa och väl belysta
utrymmen som ordnas för gående och cykling.
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Trottoarer utmed Birger Svenssons väg västra sida ska rustas upp och
beläggas med natursten och hällar. Passager, övergångsställen och stråk ska
ha god tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga.
Handikapparkeringar ska lösas på kvartersmark eftersom det inte är lämpligt
att anlägga sådana parkeringar utmed ett kollektivtrafikstråk.
Marie Sundqvist, lokalsamordnare, socialförvaltningen, informerar om
gestaltningsprogrammet och socialnämndens yttrande. Socialnämnden är
positiv till förslaget. Det är viktigt att det är god tillgänglighet och bra
belysning även på förhöjda passager över vägen och i parker/platsbildningar.
God tillgänglighet - inte bara för personer med rörelsehinder utan även för
personer med olika funktionsnedsättningar. Skyltning bör vara lättbegriplig
och lättläst och vara placerad på lämplig höjd för att kunna läsas och höras av
såväl personer i rullstol som av stående personer. Även grönytor ska vara
tillgängliga.
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§4

Anhörigveckan
Anhörigas livssituation uppmärksammas årligen under Nationella
Anhörigdagen den 6 oktober och Anhörigveckan, som äger rum den veckan
då den 6 oktober infaller. Dagen instiftades på initiativ av Anhörigas
Riksförbund år 2005.
Camilla Sjölund, socialsekreterare, och Käthe Sörensson Wiman,
anhörigsamordnare, socialförvaltningen, informerar om Anhörigveckan och
vilka föreläsningar som erbjuds under veckan i Varberg.
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§5

Information om LSS
Ärendet utgår från dagens sammanträde.
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§6

Övrigt
Kommunstyrelsens årliga presidiekonferensen funktionshinder som
genomfördes 7 april 2017, föreningarna var inte nöjda med upplägget.
Erland Linjer, ordförande, har en träff med arbetsgruppen för att diskutera
upplägget kring presidiekonferenserna.
Tore Nilsson, VHI, informerar om badrullstol, som man kan hyra av DHRVästervåg, på Getterön 5:e Vik.
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Organisationerna informerar om tillgänglighetsdatabas som finns i Västra
Götalandsregionen. Tillgänglighetsdatabasen erbjuder information till
invånare och besökare om tillgänglighet i vardagen. Tillgänglighetsdatabasen tas upp under punkten, Webbutveckling Varbergs kommun, på
kommande möte.
Organisationerna ställer fråga om handikappbadet Apelviken under
sommaren. Kommunen och Comwell är inte överens om avtalet. Erland
Linjer, ordförande och Håkan Strömberg, förvaltningschef, informerar om
vad som hänt under sommaren.
§7

Vem ska bjudas in till nästa sammanträde
Ärendena som utgick från dagens sammanträde, Webbutveckling och
Information om LSS planeras in till nästa sammanträde.
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