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Närvarande
Beslutande

Tjänstgör för

Anna-Karin Sandberg, ordförande (SN)
Henrik Harlitz, vice ordförande (SN)
Ingvar Håkansson (SBN)
Hans-Peter Nielsen (SBN)
Anneli Guilotte (BN)
Jarl Helgegren (svårt att tåla
vissa ämnen)
Emma Badh (svårt att höra)
Ing-Marie Lagher Kågerstig (svårt att
röra sig)
Hasna Kecevic (svårt att se)

Christer Johnsson (svårt att tåla vissa
ämnen)

Per-Olof Levin (svårt att se)

Ersättare

Marie-Louise Bäckman (KD)
Hans-Peter Nielsen (SBN)
Kristina Edvinsson (BN)
Tommy Lagher (svårt att röra sig)

Övriga

Pascal Tshibanda, kommundirektör, § 20
Anne Ekstedt, folkhälsosamordnare, § 18-22
Anne Elfving, sekreterare

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Mötets öppnande
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
§ 19

Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll. Bland annat ställdes fråga kring Hallevibadet
och återkoppling om utebliven kompensation för berörda föreningar som inte kunna
nyttja badet under tiden anläggningen varit stängd.
§ 20

Presentation av kommundirektören samt frågor kring
handikappkonsulenten/motsvarande roll
Kommundirektören presenterar sig och redogör för sitt uppdrag. Prioriterade områden
är social inkludering, integration och ledning och styrning.
När det gäller funktionen efter handikappkonsulenten har anställts en
utvecklingsledare med inriktning social inkludering, Erika Johansson, som har i
uppdrag att arbeta fram en handlingsplan för detta område. Kommundirektören
betonar att det viktiga är att se till människors behov och hur man kan möta behoven
inom alla verksamhetsområden.
Ordföranden ställer frågor kring rådets organisering och översyn av reglemente för
rådet, som varit aktuell under en längre tid. Kommundirektören berättar att det pågår
ett arbete med att se över rådens reglemente och att kanslichefen är ansvarig för
arbetet.
Vidare diskuterades Tillgänglighetsdatabasen, där samhällsbyggnadsförvaltningen gett
besked om att inget arbete pågår för närvarande då inga pengar finns avsatta.

§ 21

Presentation av ny folkhälsosamordnare och förebyggande
arbete kring psykisk ohälsa
Anne Ekstedt, som är ny folkhälsosamordnare i Vänersborgs kommun, presenterar sig.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Anne redovisar för hur man kan arbeta förebyggande med psykisk ohälsa bland
funktionshindrade samt ger olika exempel på aktiviteter, såsom olika Ungdagar,
Familjecentralen Sirius, Ung resurs och fullföljda studier, som är ett prioriterat område
under året.
Anne meddelar att Rådet för hälsa och social hållbarhet kommer att föra en dialog med
samtliga nämndpresidier under hösten och att man där kan lyfta fram prioriterade
frågor.
§ 22

Hur arbetar Vänersborgs kommun med allergiförebyggande
arbete?
Funktionsrätt Vänersborg har inkommit med fråga om hur Vänersborgs kommun
arbetar med allergiförebyggande arbete.
Några av verksamheterna har besvarat frågan med att hänsyn tas i upphandling för att
minimera användning av kemikalier. Vidare rekommenderar Anne Ekstedt med att
frågan tas med i dialogerna med rådet för hälsa och social hållbarhet.
§ 23

Varför stängs ledfyrarna (ljudsignal vid övergångsställe)
kl 22.00?
Funktionsrätt Vänersborg har inkommit med fråga om varför ledfyrarna (ljudsignal vid
övergångsställe) stängs kl 22.00.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har besvarat frågan med att det endast gäller vid en
plats Norra Järnvägsgatan, då boende i hörnet stördes av ljudet under nattetid.
Vid mötet förs en diskussion om att det hade varit önskvärt med en dialog om att hitta
en lösning på problemet, exempelvis att minska ljudstyrkan under nattetid. Ny kontakt
tas med samhällsbyggnadsförvaltningen (vem)?
Emma Badh meddelar att det har inkommit en skrivelse med bilder till Funktionsrätt
Vänersborg som rör tillgänglighetsfrågor i allmänhet. Bilderna överlämnas till
representant för samhällsbyggnadsnämnden.
Ing-Marie Lagher Kågerstig framför att det har blivit bättre med trottoarpratare, men
att det fortfarande finns näringsidkare som inte beaktar tillgänglighet vid entréer och
dylikt.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Vilken policy har kommunen för att bevilja garage till
elrullstolar och permobiler?
Funktionsrätt Vänersborg har inkommit med fråga gällande vilken policy kommunen
har för att bevilja garage till elrullstolar och permobiler.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har besvarat frågan med att det inte finns någon direkt
policy, utan att ansökan om elrullstolsgarage/permobilgarage prövas från fall till fall.
Vidare redovisas att Kammarrätten i prejudicerande fall har kommit fram till att
bostadsanpassningsbidrag inte ska bifallas om det finns ett annat utrymme att förvara
elrullstolen/permobilen i (exempelvis garage eller cykelförråd).
Vid mötet konstateras att frågan troligtvis är felformulerad och att det var elmopeder
som avsågs.
§ 25

Rapport från granskningsgruppen
Granskningsgruppen har haft följande ritningar att granska:
 Frigg 1 – bygglov, nybyggnad av idrottshall
 Gärdet 2 – bygglov, nybyggnad av flerbostadshus
 Holmängen 1:12 – bygglov, nybyggnad av lokaler för brukare och personal
 Krögaren 1 – bygglov, tillbyggnad av hotell (hotellrum, kontor, parkering)
 Sörbyn 21:5 – bygglov, tillbyggnad av skolmodul
Byggnadsnämndens representant tar med granskningsgruppens synpunkter (Krögaren
och Sörbyn) till byggnadsnämnden för att höra hur framförda synpunkter beaktats.
§ 26

Avslutningsaktivitet
Mötet avslutas med att diskutera förslag till avslutning vid sista mötet 3 december. Ett
av förslagen är att hålla mötet på Ursands camping konferensanläggning.

Ordförandes sign
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Utdragsbestyrkande

