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Plats

Rum 225, kommunhuset, Vänersborg

Tid

Måndag 26 september 2016, kl. 13.00--16.00

Närvarande

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Ing-Marie Lagher Kågerstig (svårt att röra sig)

Paragrafer

13-23

Underskrifter

Sekreterare

………………………………………………….

Helene Bolinder

Ordförande

………………………………………………….

Anna-Karin Sandberg

Justerande

………………………………………………….

Ing-Marie Lagher Kågerstig
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Närvarolista
Beslutande
Anna-Karin Sandberg (SN)
Henrik Harlitz (SN)
Kristina Edvinsson (BN)
Ingvar Håkansson (SBN)
Tove af Geijerstam (BUN)
Christer Johnsson (svårt att tåla vissa ämnen)
Yvonne Karlsson (svårt att tolka, bearbeta
och förmedla information)
Ing-Marie Lagher Kågerstig (svårt att röra sig)
Hasna Kecevic (svårt att se)

Tjänstgör för

Anneli Guilotte (BN)

Per-Olof Levin (svårt att se)

Ersättare
Marie-Louise Bäckman (SN), från kl. 13.45
Hans-Peter Nielsen (SBN)
Birgitta Persson (BUN), till kl. 15.30
Jarl Helgegren ((svårt att tåla vissa ämnen)
Tommy Lagher (svårt att röra sig)

Övriga
Linnéa Johansson, enhetschef daglig verksamhet, socialförvaltningen
Marianne Johansson, enhetschef daglig verksamhet, socialförvaltningen
Christer Sundsmyr, administrativ chef, socialförvaltningen
Helene Bolinder, förvaltningsassistent socialförvaltningen
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Ärenden
§ 13

Mötets öppnande och val av protokolljusterare

§ 14

Upprop/presentationsrunda

§ 15

Genomgång av föregående protokoll

§ 16

Information om översyn av daglig verksamhet

§ 17

Frågestund med Christer Sundsmyr

§ 18

Frågor från HSO

§ 19

Rapport från granskningsgruppen

§ 20

Val av ny ledamot och ersättare till granskningsgruppen

§ 21

Ordförandeinformation

§ 22

Övrig information/övriga frågor

§ 23

Resterande mötestider 2016

§ 13

Mötets öppnande och val av protokolljusterare
Ordförande Anna-Karin Sandberg hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.
Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Ing-Marie Lagher Kågerstig.
_________________________

§ 14

Upprop/presentationsrunda
Upprop genomfördes. Nya deltagarna Tommy Lagher (ersättare svårt att röra sig)
och Hasna Kecevic (ersättare svårt att se) presenterade sig.
_________________________

_______________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
(KRF)

Sammanträdesdatum

Sida

2016-09-26

4 (7)

§ 15

Genomgång av föregående protokoll
Protokollet från 2016-02-29 gicks igenom. Det planerade mötet för KRF 7 juni blev
inställt.
_________________________

§ 16

Information om översyn av daglig verksamhet
Linnéa Johansson och Marianne Johansson, enhetschefer daglig verksamhet inom
omsorg om funktionhindrade, OoF, socialförvaltningen, informerade om översyn
av daglig verksamhet. För cirka ett år sedan fick de i uppdrag att genomlysa och
kartlägga daglig verksamhet om bland annat behov av nya verksamheter, hur
verksamheterna kan anpassas till personer med stora funktionshinder och vilka
verksamheter som kan avvecklas på grund av vikande underlag. De redovisade
vilka dagliga verksamheter som fanns hösten 2015 och vilka som finns hösten
2016. Det är cirka 145 personer i daglig verksamhet och cirka 50 personal så som
stödassistenter, verksamhetsledare, verksamhetspedagoger och stödpedagoger. Är
man intresserad kan man få komma på studiebesök, men man måste ringa före.
De aktuella platserna gällande daglig verksamhet finns beskrivna på kommunens
hemsida www.vanersborg.se under Omsorg & hjälp/Handikapp och
funktionsnedsättning/Daglig verksamhet enligt LSS eller via länken:
http://www.vanersborg.se/omsorghjalp/handikappochfunktionsnedsattning/daglig
verksamhetenligtlss.4.52821050136a06aef543bdff.html.
_________________________

§ 17

Frågestund med Christer Sundsmyr
Christer Sundsmyr, administrativ chef på socialförvaltningen presenterade sig.
Han berättade om planerna att flytta handikappkonsulenttjänsten från och med
januari 2017 till kommunstyrelseförvaltningen, som socialnämnden tog beslut om
i augusti. Enligt uppgift kommer kommunstyrelsens arbetsutskott vid nästa möte
att återförvisa frågan till socialnämnden för ytterligare beredning.
Socialförvaltningen vill inte rekrytera tjänsten, utan vill att utvecklingskontoret
sköter detta.
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Rådet har önskemål att KRF flyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen.
Reglementet ska revideras, vem tar beslutet? Christer sa att socialförvaltningen
kan bistå med utredare till rådet om det behövs i något ärende. Han kommer även
att vara med på nästa möte för att svara på eventuella frågor.
HSO vill ha information om hur nämnderna jobbar med tillgänglighetsfrågor och
fråga ställdes om alla lagar och förordningar följs? Det behövs en mer konkret
fråga för att bjuda in rätt person att svara på detta.
_________________________

§ 18

Frågor från HSO
Vad händer med konsulenttjänsten?
Se § 17. Rådet önskar att utvecklingskontoret påbörjar rekrytering av tjänsten.
Förslag att bjuda in Ann-Britt Svedberg, utvecklingschef, till nästa möte.
Tillgänglighetsdatabasen (TD2)
En systemansvarig plus en person på halvtid är anställd på samhällsbyggnadsförvaltningen för att sköta tillgänglighetsdatabasen. Förslag att bjuda in dessa
båda till nästa möte.
Syn- och hörselinstruktör
Syn- och hörselinstruktör finns som en kommunal tjänst i vissa kommuner. Enligt
Gisela Hansson, rehabchef, är detta inte kommunens ansvar utan regionens. Det är
problem med rekrytering av liknande tjänster. Det finns hörsel- och dövverksamhet i Vänersborg som svarar på frågor.
Hörslinga på turistbyrån
HSO tycker att det borde finnas en hörslinga på turistbyrån då de har många
besökare. Ordföranden har mailat och ställt frågan om det finns, men har inte fått
något svar. Ing-Marie Lagher Kågerstig tar med sig frågan och ska även ta reda på
om det finns en portabel ramp på turistbyrån till nästa möte.
Tillgänglighetspromenad
Ordföranden har ställt frågan om att ordna en tillgänglighetspromenad till
utvecklingschef Ann-Britt Svedberg. Det behövs en planering och en värd, till
exempel Centrumföreningen eller Forum Vänersborg. KRF har att välja ut vissa
högprioriterade objekt som man vill titta lite extra på.
________________________
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§ 19

Rapport från granskningsgruppen
Gruppen har sedan förra mötet granskat ritningar gällande bland annat nybyggnad
av skolpaviljong, industri och lager och flerbostadshus samt ändrad användning
av kontorshus till bostäder. Ritningarna har nu blivit bättre men gruppen får inte
alla ritningar för granskning.
Fråga ställdes om granskningsgruppen lämnat synpunkter gällande samrådsutkast
på Översiktsplanen, ÖP, som de fick i uppdrag att göra vid KRF:s möte
2016-02-29. Svar lämnas vid nästa möte.
Ing-Marie Lagher Kågerstig har varit ute med trafikingenjör Björn Magnusson
angående tillgängligheten på två uteserveringar, som då fick tillfälle att prova på
att köra rullstol. De var tacksamma för informationen de fick om hur man bland
annat med enkla medel kunde få bättre tillgänglighet.
_________________________

§ 20

Val av ny ledamot och ersättare till granskningsgruppen
Till ny ledamot i granskningsgruppen valdes Hasna Kecevic i stället för Lennart
Kristensson och till ny ersättare valdes Tommy Lagher i stället för Leif-Olof
Alfredsson.
Granskningsgruppen består nu av Ing-Marie Lagher Kågerstig (sammankallande),
Hasna Kecevic, Yvonne Karlsson och Emma Badh samt ersättare Tommy Lagher.
_________________________

§ 21

Ordförandeinformation
Ordföranden informerade om ett ärende från socialnämnden i september gällande
granskning av det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16 till 19
år.
_________________________
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§ 22

Övrig information/övriga frågor
•

Barn- och utbildningsnämnden har tagit med sig frågor från rådet. Tove af
Geijerstam gav information om hur man tänkt vid bland annat ombyggnad av
vissa skolor.
• Skrivelse har inkommit från HRF gällande tillsättande av ledamot och
ersättare i KRF, denna fråga är löst och inget skriftligt svar behöver lämnas.
• Stefan Larsson (S) har avsagt sig sina uppdrag i socialnämnden, därmed finns
en vakant ersättarplats i KRF.
_________________________

§ 23

Resterande mötestider 2016
Måndag 5 december

kl. 13.00--16.00

Rum 225

Planering inför 2017 är att fortsätta med KRF:s möte eftermiddagar på måndagar.
_________________________
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