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Plats

Rum 119, kommunhuset, Vänersborg

Tid

Måndag 23 mars 2015, kl. 09.00 – 12.10

Närvarande

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Christer Johnsson (HLF)

Paragrafer

1-10

Underskrifter

Sekreterare

………………………………………………….

Helene Bolinder

Ordförande

………………………………………………….

Anna-Karin Sandberg

Justerande

………………………………………………….

Christer Johnsson
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Närvarolista
Beslutande
Anna-Karin Sandberg (SN)
Henrik Harlitz (SN)
Annalena Levin (KS)
Ingvar Håkansson (SBN)
Anneli Guilotte (BN)
Birgitta Persson (BUN)
Christer Johnsson (HLF)
Yvonne Karlsson (FUB)
Emma Badh (HSO)
Ing-Marie Lagher Kågerstig (DHR)
Lennart Kristensson (SRF)

Tjänstgör för

Tove af Geijerstam (BUN)

Ersättare
Peter Göthblad (KS)
Kristina Edvinsson (BN)
Jarl Helgegren (HSO)
Leif-Olof Alfredsson (SRF)

Övriga
Sten Nilsson, avdelningschef omsorg om funktionshindrade
Helene Bolinder, förvaltningsassistent
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Ärendelista
1. Mötets öppnande – val av protokolljusterare
2. Presentationsrunda
3. Grupparbete med Sten Nilsson avseende rådets syfte
3. Översyn av KRF:s reglemente
5. Handikappkonsulenten informerar
6. Frågor från HSO
7. Rapport från granskningsgruppen
8. Ordförandeinformation
9. Övrig information
10. Mötestider 2015
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§1

Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare
Ordförande Anna-Karin Sandberg hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.
Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Christer Johnsson (HLF).
_________________________

§2

Presentationsrunda
Mötesdeltagarna presenterade sig.
_________________________

§3

Grupparbete med Sten Nilsson avseende rådets syfte
Avdelningschefen för omsorg om funktionshindrade, Sten Nilsson, informerade
bland annat om rådets syfte och menade att KRF är en påtryckargrupp med
möjlighet att påverka kommunen genom att peka på olika brister, så att alla ska
kunna ta del av samhället. Kommunen måste också våga stå upp för fattade beslut.
Det nya reglementet ska knyta an till Policy för funktionshindrade och
kommunens vision (Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar, i alla delar hela
livet) ska brytas ner. Därefter delades deltagarna in i tre grupper för grupparbete
och följande synpunkter kom fram;
- Syftet med KRF
Samverkan mellan olika aktörer. Kunskapsutbytet. Rådet bör vara kopplat
(rådgivande) till hela kommunen.
- Hur
Rådet har önskemål om att ligga under kommunstyrelsen i stället för som nu
under socialnämnden. Kultur- och fritidsnämnden borde finnas
representerade. Önskemål att granskningsgruppen ökas från fyra till fem
personer. Hur göra med organisationer som ej tillhör HSO?
-

Reglemente
Förslag på nytt reglemente återremitteras till KRF innan beslut. Felaktiga
namn på nämnder och intresseorganisationer ändras. Ändra § 1 p 4 från
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medborgare med funktionsnedsättningar inte skall uteslutas till skall
inkluderas. Ändra § 1 p 5 från genom ett kommunalt handlingsprogram till
policymålet är att. Lägg till under § 4, frågor som kommunen vill lyfta ska
beredas.
Policy
Inga synpunkter.
Punkter som fungerar bra
Bra kommunikation inom KRF, högt i tak vid diskussioner. Kallelse och
dagordning. Regionens medverkan. Bredden i KRF. Handikappkonsulenten
Mia Harri. Att rådet finns. Fått gehör för synpunkter. Får information om vad
som är på gång.
Förbättringsområden
Kommunikation utanför KRF. Granskningsgruppen. Spridning av rådets
verksamhet. Dålig representation av politiker. Dokumentation. Att
information når alla. Protokoll måste ut på bättre sätt. Jobba för bättre samsyn
(inte prestige i frågor). I vissa fall inte fått gehör för synpunkter. Alla i KRF
gå kurs i bemötande. Få underlag för granskning i god tid, exempelvis
ritningar vid ny-/ombyggnad.

Sammanfattning gjordes av Sten Nilsson att det är en god sammanhållning i rådet,
men att många frågor stannar där. Information måste ut i tjänstemannaleden.
Valda politiker i rådet kan redovisa/informera i respektive nämnd. Enligt Policy
för funktionshindrade ska kommunstyrelsen genom KRF vartannat år
sammanställa nämndernas uppföljning av aktivitetsplanen. Granskningsgruppen
har en viktig funktion, som tyvärr inte fungerat så bra.
En idé som lades fram var att alla offentliga lokaler/det offentliga rummet som ska
byggas alternativt byggas om ska märkas ”granskat av KRF”.
Förslag kom att bjuda in Emma Bönestig på byggnadsförvaltningen gällande
bygglovshantering till KRF och att presidiet för samhällsbyggnads- och
byggnadsnämnden bjuder in granskningsgruppen.
_________________________

§4

Översyn av KRF:s reglemente
Förslag på nytt reglemente kommer att göras med ovanstående synpunkter och
skickas till kommunstyrelsen som håller på med översyn av alla reglementen.
_________________________
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§5

Handikappkonsulenten informerar
Ingen information på grund av att handikappkonsulenten Mia Harri är sjukskriven
till och med 2015-04-08.

§6

Frågor från HSO
Frågorna från HSO hade inte beretts tillräckligt men diskuterades.
Rehabbadet Vänerparken
Det är regionen, inte kommunen, som drivit verksamheten hittills. Rehabbadet
kommer att stängas 18 juni 2015, vilket anses mycket beklagligt då verksamheten
hjälper många. Kommunen är intresserad av att ha det kvar, eventuellt genom
Vattenpalatset. Viktig fråga till nästa möte.
Vad händer med Tillgänglighetsdatabasen?
Samhällsbyggnadsnämnden har fått budgettillskott på 50.000 kr som gäller för
2015. För närvarande jobbar ingen med uppdateringar.
Scenen på gågatan
Scenen är ej byggd enligt funktionshindrades normer, är ej tillgänglig för alla. Det
är höga trappsteg, inga räcken och hög lutning på rampen, det behövs halkskydd
och avåkningskydd. Peter Göthblad tar med frågan till samhällsbyggnadsnämnden.
Ritningsgranskningar (Trenova, Handelsbanken m.m.)
Granskningsgruppen har ej fått handlingar att granska. Kan man bjuda in någon
för att få detta att fungera?
Hörslinga Fyrkanten Vargön
Hörslingan i Fyrkanten fungerar ej? Problem överlag att många hörslingor inte
fungerar ordentligt. Kan kommunens vaktmästare få i uppdrag att gå igenom alla?
Det borde finnas bättre information om att man kan låna den mobila hörslingan
genom kommunhusets reception och hörslinga borde finnas i alla konferenslokaler
i kommunen. Emma Badh tar med frågan tillbaka.
_________________________
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§7

Rapport från granskningsgruppen
Gruppen har inte haft några uppdrag på länge. Önskemål framkommer om att
granskningsgruppen behöver förstärkas med ytterligare en person som är duktig
på att läsa ritningar. För närvarande ingår Ing-Marie Lagher Kågerstig
(sammankallande), Lennart Kristensson, Berit Swärd och Yvonne Karlsson. Vid
nästa möte tas val upp av ny granskningsgrupp.
_________________________

§8

Ordförandeinformation
Hälso- och sjukvårdsnämnden har valt att inte vara representerad i KRF under
nuvarande mandatperiod.
Det har tagits beslut om att det ska bli en ramp med godkänd lutning till podiet i
sessionssalen i sommar. Om budgeten räcker kan det eventuellt bli en hiss på
andra sidan.
Från och med mars månad 2015 kommer en stående punkt till socialnämnden
vara; Information från Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, KRF.
_________________________

§9

Övrig information
Inbjudan till information den 9 april kommer att skickas ut till KRF angående
mål- och resursplan 2016-2018, tillsammans med KPR.
_________________________

§ 10

Tider för resterande sammanträden 2015
Måndag 15 juni
kl. 13.00-16.00
Måndag 21 september
kl. 13.00-16.00
Måndag 14 december
kl. 13.00-16.00
_________________________

Rum 225
Rum 225
Rum 225
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