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Plats och tid

Hörsalen kl. 13:15-16:45

Beslutande ledamöter

Gunnel Johansson (S) (ordförande), Tommy Edenholm (KV) (2:e vice
ordförande), Dorothea Nilsson (M), Ingemar Steneteg (C), Agneta Johansson (L),
Wiveca Noren (SPI), Birgit Gabrielsson (S) ersätter Leif Smith (S) (1:e vice
ordförande)

Övriga närvarande

Berit Winbladh (omsorgschef), Cecilia Harley (medicinskt ansvarig
sjuksköterska), Christina Svensson (enhetschef), Lena Borg (enhetschef), Kerstin
Thörner (nämndsekreterare), Annika Svenhag-Månsson (enhetschef), Danijela
Sredojevic (enhetschef), Katrin Karlsson (kommunal)

Utses att justera

Dorothea Nilsson (M)
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§56
Remiss - revidering av bilaga till det tillgänglighetspolitiska programmet
2017 ON0078
Beslut
Omsorgsnämnden föreslår följande ändringar i bilagan:
1.1 Ökad medvetenhet: Ta bort nuvarande skrivning och ersätt med ”Omsorgsnämnden
informerar om sina verksamheter genom att representanter från olika verksamheter bjuder in
till informationsträffar och genom att delta i olika forum”.
2. Tillgänglighet: Ta bort nuvarande skrivning och ersätt med: ”Omsorgskontorets mål är att
verksamheternas lokaler ska vara tillgängliga och väl anpassade. Omsorgsnämnden planerar
för ett nytt korttidsboende för barn och unga”.
3. Delaktighet: Lägg till: ”Personer med funktionshinder som beviljas insatser erbjuds alltid
att tillsammans med omsorgskontorets medarbetare upprätta en individuell
plan/genomförandeplan. Där det ska framgå den enskildes behov och önskemål.
Genom Omsorgskontorets dagverksamhet/dagliga verksamhet erbjuds personer med
funktionsnedsättningar en meningsfull sysselsättning där de individuella förutsättningarna och
önskemålen är det viktiga. Det kan t ex vara genom praktikplatser inom den privata sektorn
eller genom ”interna” arbetsuppgifter som att delta i Caféverksamhet eller tvätt verksamhet
som drivs av daglig verksamhet”.
4. Personlig integritet: Ta bort nuvarande skrivning och ersätt med: ”Omsorgsnämndens
värdighetsgarantier vilar på en god människosyn och ett etiskt förhållningssätt genom
värdeorden Kompetens – att medarbetarna har kompetensen som krävs för god omsorg och
vård vilket skapar trygghet. Bemötande – ett bra bemötande från medarbetarna skapar respekt
för den enskildes integritet. Trygghet – genom att medarbetarna kan legitimera sig skapar det
trygghet och respekt för den enskildes integritet”.
Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens tillgänglighetspolitiska program ska programmet revideras en gång varje
mandatperiod och dess bilagor ska revideras vartannat år. Det tillgänglighetspolitiska
programmet antogs 2011 och bilagorna reviderades senast 2015.
Programmet revideras av kommunfullmäktige, medan beslut om revideringen av bilagan
fastställs av kommunstyrelsen.
Eftersom processen är ganska lång för att revidera ett program som berör samtliga av
kommunens nämnder och styrelser så inleds arbetet nu. Ansvaret för det
tillgänglighetspolitiska programmet ligger under samhällsbyggnadsnämnden.
Det tillgänglighetspolitiska programmet skickas ut på remiss där nämnderna får komma in
med förslag på revideringar i bilagan senast 30 september. Efter att samtliga nämnder och
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styrelser har lämnat in sina förslag på ändringar sammanställer samhällsbyggnadskontoret
dessa.
Sammanställningen skickas till kommunala tillgänglighetsrådet för yttrande. Därefter begär
samhällsbyggnadsnämnden att kommunstyrelsen att bilaga revideras.
Handlingar i ärendet
 §90 ON AU Remiss - revidering av bilaga till det tillgänglighetspolitiska programmet
 Tjänsteskrivelse Remissvar av Revidering av bilaga till det tillgänglighetspolitiska
programmet ON
 Tillgänglighetspolitiska programmet, Hylte kommun
 §41 SBN Revidering av bilagan till det tillgänglighetspolitiska programmet för Hylte kommun
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