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Plats och tid

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

Ledamöter/ersättare

Erland Linjer (M), socialnämnden, ordförande
Ing-Marie Berggren (S), socialnämnden
Turid Ravlo-Svensson (S), kommunstyrelsen
Sven-Olof Svenheden, FUB
Ove Warnström, D
Berit Bengtsson, HRF
Tore Nilsson, VHI
Irene Rosberg, Strokeföreningen
Ingegerd Kåhre, Attention

Övriga deltagare

Anna-Lisa Bergman-Gustafsson, socialförvaltningen
Christina Edman Törning, socialförvaltningen, § 1
Jenny Carlsson, kultur- och fritidsförvaltningen, §§ 2,3
Marcus Andersson, kommunledningskontoret, § 4
Kajsa Jeppsson, serviceförvaltningen, § 5
Lisbeth Klingvall, sekreterare

Utses att justera

Irene Rosberg, Strokeföreningen

Justeringens plats och
tid

Socialförvaltningen 31 maj 2016

Sekreterare

Lisbeth Klingvall

Ordförande

Erland Linjer

Justerande

Irene Rosberg
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§1

Anhörigstöd
Christina Edman Törning, socialförvaltningen, informerar om anhörigstöd.
Anhörigstödet i Varbergs kommun har följande kostnadsfria insatser till den
som är anhörig:
Enskilt samtal – Samtala i förtroende med en anhörigsamordnare.
Anhörigsamordnaren har tystnadsplikt.
Samtalsgrupp – Träffa andra anhöriga i samma situation, att få dela
erfarenheter.
Mötesplats – Anhörigstödet anordnar olika aktiviteter, till exempel
fikastunder där anhörig kan komma själv, eller tillsammans med närstående.
Utbildning och föreläsningar - Anhörigstödet arrangerar anhörigutbildning
och föreläsningar som ger kunskap om närståendes problematik.
Mobilt trygghetslarm – Om närstående känner sig otrygg och osjälvständig
på grund av nedsatt orienteringsförmåga vilket medför att anhörig inte vågar
låta närstående gå ut själv. Då har man möjlighet att låna mobilt
trygghetslarm.
SMS-tjänst – Anhörigstödet skickar via mobilen information om olika
aktiviteter, påminnelser eller när förändringar sker, till exempel vid nya,
flyttade och inställda aktiviteter eller när det finns plats över på ett
arrangemang.
Hälsoinsatser – Anhörigstödet erbjuder aktiviteter kring hälsa och
välmående.
Anhörig kan vara syskon, barn, förälder, sambo, make/maka, vän eller granne
som hjälper och stödjer en närstående.
Information om anhörigstöd finns på kommunens webbplats www.varberg.se
eller kontakta Christina Edman Törning, socialförvaltningen, via kommunens
växel 0340-880 00.
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§2

Tillgänglighetsinventering
Jenny Carlsson, kultur- och fritidsförvaltningen, informerar om
tillgänglighetsinventering på anläggningar inom kultur- och fritidsnämndens
ansvarområde. Jenny Carlsson kommer att ta fram checklista som ska
användas i arbetet med inventeringen.
Organisationerna informerar om att Myndigheten för delaktighet, som har tips
på inventering och förbättring av tillgängligheten.
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§3

Fritidsprogrammet för funktionsnedsatta
Jenny Carlsson, kultur- och fritidsförvaltningen, informerar om
fritidsprogrammet för funktionsnedsatta som kommer ut 3 gånger/år,
februari-maj, juni-september, oktober-januari. Just nu är det
fritidsprogrammet för sommaren 2016 som är aktuellt. Fritidsprogrammet
finns på kommunens webbplats www.varberg.se
Fritidsprogrammet är för personer som har någon form av
funktionsnedsättning. Programmet är en del i det arbete Varbergs kommun
gör för att öka möjligheten till en aktiv och rolig fritid för alla. I programmet
finns aktiviteter som både Varbergs kommun och olika föreningar i Varberg
arrangerar.
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§4

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
fanns det tre alternativa vägar att välja;
1. Uppdatering av befintlig text
2. En större revidering
3. Avskaffa policyn
Marcus har träffat organisationerna vid ett separat möte och man kom då
fram till att ta fram en bemötandeguide i stället.
Kommunledningskontoret kommer att gå vidare med att arbeta fram
bemötandeguiden och avskaffa policyn under hösten. Marcus Andersson
kommer att bjuda in några stycken från kommunala handikapprådet till ett
nytt möte.
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§5

Kundcenter
Kajsa Jeppsson, serviceförvaltningen, informerar om projektet Kundcenter.
Uppdraget är att bygga upp en kommungemensam kundservice för att
förenkla för invånare och företag som behöver stöd och information från
kommunen. Kundservice blir en väg in för att svara på frågor. Exakt vilka
frågeställningar som ska hanteras av kundservice kommer att diskuteras
vidare med samtliga förvaltningar i kommunen. Kundservice kommer att vara
lokaliserad på Norrgatan i markplan. Planeringen är att kundcenter ska öppna
om ett år, innan sommaren 2017.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunala handikapprådet

Protokoll
2016-05-10

4

Kommunala handikapprådet framför att när man ringer till kundservice är det
viktigt att inte mötas av en röst som meddelar exempelvis ta 1 gällande den
frågan och så vidare.
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§6

Frågor från KHR:s referensgrupp
•

Presidiekonferens, vart tog den vägen?
Kommunstyrelsen ansvarar för en presidiekonferens en gång per år på
tema som berör funktionshinder. Till konferensen inbjuds bland annat
presidierna i kommunens styrelser och nämnder samt handikapprådet.
Senaste presidiekonferensen var mars 2014. Erland Linjer (M)
informerar om att han väckt frågan till kommunalrådet Ann-Charlotte
Stenkil (M). Presidiekonferensen planeras till våren 2017.

•

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
Sven-Olof Svenheden, framför att FUB vill ha återkoppling på
vidtagna åtgärder utifrån beslutet från Inspektionen för vård och
omsorg om tillsyn av myndighetsutövning enligt LSS.

§7

Inkomna handlingar
Protokoll från kommunala handikapprådet Laholm.
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§8

Vem ska bjudas in till nästa sammanträde
Sven-Olof Svenheden, FUB, framför att det vore värdefullt med en
handikappkonsulent
i
Varbergs
kommun
och
föreslår
att
handikappkonsulenten från Halmstad bjuds in till nästa möte med kommunala
handikapprådet.
Tore Nilsson, VHI, föreslår att Varbergs handikappidrott informerar om
projektet Aktiva killar och tjejer vid nästa möte med kommunala
handikapprådet.
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