Ordförande i Regionhandikapprådet

Gun-Marie Stenströms tal
till Torbjörn Lagergren
vid utdelningen av 2018 års utmärkelse i samband
med regionfullmäktiges möte 12 december 2018
Ordförande, ledamöter, åhörare, ärade stipendiat.
Torbjörn Lagergren började sin bana inom funktionshinderområdet på Katrinebergs
folkhögskola i mitten av 1970-talet. Torbjörn som är född i Småland flyttade som 5–åring
till Slöinge där han efter skolan började arbeta som skogsarbetare. Efter ett antal år valde
han att läsa in sin gymnasiekompetens och började då på Katrinebergs folkhögskola.
Idrott var ett av Torbjörns stora intressen och det var i detta sammanhang på skolan
som Torbjörn, för första gången, träffade och lärde känna flera personer med olika funktionsnedsättningar. Personer som han trivdes mycket bra tillsammans med.
Efter sin utbildning fick Torbjörn först ett vikariat och efter något år en fast tjänst som
fritidsledare. Under tiden på Katrineberg, när Torbjörn var cirka 25 år, arbetade han också som ledare på sommarläger för personer med olika funktionsnedsättningar.
Torbjörn fick därefter jobb som vårdbiträde på Hallgården, han jobbade fackligt några
år och så läste han olika kurser bland annat Grund- och påbyggnadskurs för omsorger
om psykiskt utvecklingsstörda. 1983 fick han en chefstjänst på Buffelgatans gruppboende i Varberg, därefter har han arbetat som avdelningschef, områdeschef med mera inom
omsorgen. Torbjörn hade under denna tid också uppdrag för både Socialstyrelsen och
Handisam och var bland annat med och starta upp de stora funktionshinderkonferenserna ”Funktionshinder i tiden”.
1 januari 2010 började Torbjörn arbeta som handikappkonsulent, numera funktionsrättskonsulent i Halmstad kommun. Där har han utifrån sin gedigna erfarenhet och sitt
pragmatiska sätt att arbeta och påverka, i högsta grad bidragit till att Halmstads kommun

rankats mycket högt i Humanas Tillgänglighetsbarometer flera gånger. Den som nominerat Torbjörn skriver bland annat så här om honom ”Han har på ett uthålligt och respektingivande sätt bevakat, påverkat och medvetandegjort betydelsen av att tillgänglighet
tillgodoses från grunden för alla hos såväl beslutsfattare som tjänstemän och allmänheten.”
Det här är vår motivering till valet av Torbjörn Lagergren att tilldelas Regionhandikapprådets utmärkelse 2018: Torbjörn Lagergren har under ett 40-tal år arbetar med
personer inom funktionshinderområdet. Han har under de senaste tio åren i sin tjänst
som funktionsrättskonsulent i Halmstad kommun på ett uthålligt och respektingivande
sätt bevakat, påverkat och medvetandegjort betydelsen av tillgänglighet för alla men också
inspirerat många i Halland genom sitt sätt. Han har gjort betydelsefulla insatser som har
kommit människor med funktionsnedsättning i Halland till del.
						Låt oss nu få premiera Dig!

