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Plats

Rum 225, kommunhuset, Vänersborg

Tid

Måndag 29 februari 2016, kl. 13.00 – 15.35

Närvarande

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Emma Badh (HSO)

Paragrafer

1-12

Underskrifter

Sekreterare

………………………………………………….

Helene Bolinder

Ordförande

………………………………………………….

Anna-Karin Sandberg

Justerande

………………………………………………….

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

Tjänstgör för

Ersättare
Stefan Larsson (SN)
Marie-Louise Bäckman (SN), till kl. 15.00
Hans-Peter Nielsen (SBN)
Kristina Edvinsson (BN)
Birgitta Persson (BUN)
Jarl Helgegren (HSO)
Leif-Olof Alfredsson (SRF)

Övriga
Karin Hallberg, socialchef
Mattias Erlandson, LaSSe Brukarstödcenter
Marika Isetorp, kultur och fritidsnämnden, till kl. 14.00
Mia Harri, handikappkonsulent
Helene Bolinder, förvaltningsassistent
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Ärenden
§1

Mötets öppnande och val av protokolljusterare

§2

Upprop/presentationsrunda

§3

Genomgång av föregående protokoll

§4

Information av Karin Hallberg

§5

Frågor från HSO

§6

Information om LaSSe Brukarstödcenter

§7

Föreningsbidrag och Arvsfonden

§8

Rapport från granskningsgruppen

§9

Översiktsplan

§ 10

Ordförandeinformation

§ 11

Övrig information/övriga frågor

§ 12

Resterande mötestider 2016

§1

Mötets öppnande och val av protokolljusterare
Ordförande Anna-Karin Sandberg hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.
Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Emma Badh (HSO) efter att
Yvonne Karlsson (FUB) avstått.
Mötet beslutade att lägga till ytterligare en punkt till dagordningen angående
Översiktsplan, ÖP.
_________________________
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§2

Upprop/presentationsrunda
Ordföranden gick igenom vilka som inte var där.
Marika Isetorp var inbjuden från kultur- och fritidsnämnden och hon presenterade
sig kort.
_________________________

§3

Genomgång av föregående protokoll
Protokollet från 2015-12-14 gicks igenom. Tjänsteman från kultur- och
fritidsförvaltningen var inbjuden till dagens möte för att prata om föreningsbidrag
men hade ingen möjlighet att delta, varav önskemålet kvarstår. Förslag framfördes
om att bjuda in förvaltningschefen från kultur- och fritid för att prata om vad som
händer inom förvaltningen.
_________________________

§4

Information av Karin Hallberg
Socialchef Karin Hallberg informerade om organisationsförändring inom
socialförvaltningen från och med 2017-01-01 där vård och omsorg kommer att
delas upp i två avdelningen. Den ena avdelningen är det som är förvaltningsgemensamt, såsom myndighetsutövning, hemsjukvård, nattpatrull, anhörigstöd,
dagverksamhet för äldre, träffpunkter och korttidsplatser. Den andra avdelningen
kommer att innefatta hemvård och särskilt boende och här håller ny avdelningschef på att rekryteras. Brålandas entreprenad går över i kommunal regi 2017-0201, mycket arbete pågår gällande personalfrågor. Det är också tänkt att
alkoholhandläggaren och boendesamordnaren kommer att flyttas till socialförvaltningens administrativa avdelning, samt att drogförebyggaren och
handikappkonsulenten flyttas till kommunstyrelseförvaltningen och då kan även
KRF knytas till kommunstyrelsen.

Karin informerade även om nedläggning av daglig verksamhet inom omsorg om
funktionshindrade, OoF. Det pågår en översyn för att skapa attraktiva dagliga
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verksamheter. Förslag framkom att bjuda in avdelningschefen för OoF, Peter
Martinsson, för att informera om översynen.
Ett nytt socialt företag har startat, Vofflan (genom E.L.S.A hundcoop) som har
café i IFO:s nya lokaler på Residensgatan. Det pågår även arbete för att Fantasia
ska bli ett socialt företag.
Policy för funktionshinderfrågor är antagen i socialnämnden men har därefter
stannat upp och den behöver också omarbetas. Karin kommer att stämma av
frågan med kanslichef Katrin Siverby.
_________________________

§5

Frågor från HSO
Vad händer med konsulenttjänsten och organisationen i övrigt?
Se § 4 angående organisationen i övrigt. Handikappkonsulenten Mia Harri
avslutar sin tjänst 2016-02-29 efter åtta år och var på plats för att prata om
situationen. Hon tyckte att det är bra om tjänsten flyttas till kommunstyrelseförvaltningen och att en namnändring bör ske. Påminde rådet om att se till att
tjänsten verkligen tillsätts och att fortsätta ”vara besvärliga” eftersom frågorna är
viktiga men ibland inte får något riktigt gehör. Därefter tackade Mia för gott
samarbete med HSO, hon har för avsikt att komma till HSO:s ordförandemöte för
att säga hejdå.
Möjlighet för adjungerad deltagare från HSO:s kansli?
HSO vill ha med sin kanslist på KRF:s möte. Ska detta skrivas in i reglementet?
Frågan bör stämmas av med kanslichefen. Det finns en ersättarplats ledig, kan hon
väljas in där?
Planer för Tillgänglighetsdatabasen (TD2)?
Enligt kommundirektör Ove Thörnkvist har samhällsbyggnadsförvaltningen
ansvar för att sköta den och en person är anställd då samhällsbyggnadsnämnden
fått ett tillfälligt anslag för detta. Rådet fortsätter bevaka frågan.
Vart har policyn tagit vägen?
Se § 4.
Nedläggning av daglig verksamhet i Vänersborgs kommun
Se § 4.
________________________
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§6

Information om LaSSe Brukarstödcenter
Mattias Erlandsson, informerade om LaSSe Brukarstödcenter som fungerar som
rådgivare åt funktionshindrade och anhöriga till funktionshindrade på uppdrag av
Västra Götalandsregionen. Centret har funnits i cirka 20 år i Göteborg, men
kommer nu 3 mars att starta upp på Vassbottengatan i Vänersborg gällande
Trestadsområdet och Dalsland och ha öppet två torsdagar (första och tredje) i
månaden. Det är opolitisk kostnadsfri rådgivning, de hjälper och stöttar avseende
frågor som är kopplat till funktionshinder såsom beslut, insatser, ansökan, besök,
överklagan. Tid för möte bokas genom tel 031-84 18 50.
_________________________

§7

Föreningsbidrag och Arvsfonden
I kallelsen till dagens möte fanns information gällande föreningsbidrag från
kommunen och hur man kan söka pengar genom Arvsfonden. Ingen tjänsteman
hade möjlighet att delta från kultur- och fritidsförvaltningen.
_________________________

§8

Rapport från granskningsgruppen
Gruppen har sedan förra mötet granskat ritning gällande äldreboende på
Niklasberg och har även varit på Vänersborgs tingsrätt för att kontrollera
tillgängligheten och har där lämnat förbättringsförslag.
De har även fått en ritning på Marierovägen där ritningen ej gick att läsa, så inga
synpunkter kunde lämnas.
Missnöje framfördes återigen angående kopierade ritningar, dessa behöver fås i
naturlig storlek. Alternativet är att granskningsgruppen får gå till kommunhuset
och läsa ritningarna där. Granskningsgruppen behöver också få en enklare
utbildning i att läsa ritningar. Frågan skickas vidare till berörd förvaltningschef,
byggnadsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Medverkande politiker vid
dagens möte kommer även ta upp frågan i respektive berörd nämnd.
_________________________
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§9

Översiktsplan, ÖP
Arbete pågår med att ta fram en ny översiktsplan för Vänersborgs kommun. Ingen
tjänsteman hade möjlighet att delta för att informera om den nya översiktsplanen
som är ute på samråd under perioden 25 januari till 31 mars. Det diskuterades om
att en tydligare distinktion mellan rekommendationer och lagkrav behövdes.
Politikerna tar med tillgänglighetsfrågan till sin respektive nämnd och
granskningsgruppen ges i uppdrag att lämna synpunkter gällande samrådsutkastet
senast 31 mars.
_________________________

§ 10

Ordförandeinformation
Inget att informera.
_________________________

§ 11

Övrig information/övriga frågor
•

Tips att använda ”Felanmälan Vänersborg”, fungerar bra och är enkel att
använda.
• Vad händer med Rehab-badet? Inga förändringar sedan förra svaret.
• Tips har kommit från Klara Blomdahl, kultursekreterare, om en
dansföreställning med en rullstolsburen dansare på Stora Biografen fredag 29
april kl. 16.00. Målgruppen är egentligen förskolebarn, men medlemmar från
HSO är också välkomna.
_________________________

§ 12

Resterande mötestider 2016
Tisdag 7 juni
kl. 13.00--16.00
Måndag 26 september kl. 13.00--16.00
Måndag 5 december kl. 13.00--16.00
_________________________

Rum 225
Rum 225
Rum 225
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