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Plats

Rum 225, kommunhuset, Vänersborg

Tid

Måndag 10 mars 2014, kl. 13.30 – 16.30

Närvarande

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Henrik Harlitz

Paragrafer

132-140

Underskrifter

Sekreterare

………………………………………………….

Mia Harri

Ordförande

………………………………………………….

Marie-Louise Bäckman

Justerande

………………………………………………….

Henrik Harlitz
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Närvarolista
Ledamöter
Marie-Louise Bäckman, ordf (SN)
Lisbeth Brodin (BUN)
Sven Andersson (SBN)
Åsa Olin (HSN)
Christer Johnsson (HLF)
Yvonne Karlsson (FUB)
Berit Swärd (HRF)
Ing-Marie Lagher Kågerstig (DHR)
Lennart Kristensson (SRF)

Ersättare
Henrik Harlitz (SN)
Leif Höglund (SN)
Ingvar Håkansson (SBN)
Jarl Helgegren (HSO)

Övriga deltagare
Ronny Irekvist, utvecklingsledare
Anders Fridén, internationell samordnare
Mia Harri, handikappkonsulent
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Ärendelista
1. Mötets öppnande – val av protokolljusterare
2. Presentationsrunda
3. Ronny Irekvist, utvecklingsledare på kommunstyrelseförvaltningen,
informerar om kommunens nya vision
4. Anders Fridén, internationell samordnare i Vänersborgs kommun,
informerar om kommunens projekt med Botswana
5. Handikappkonsulenten informerar
6. Frågor från HSO
7. Rapport från granskningsgruppen
8. Ordförandeinformation
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§ 132

Sammanträdets öppnande, val av protokollsjusterare
Ordföranden Marie-Louise Bäckman hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.
Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Henrik Harlitz.
___________________

§ 133

Presentationsrunda
Mötesdeltagarna presenterade sig.
___________________

§ 134

Information från Ronny Irekvist, utvecklingsledare på
kommunstyrelseförvaltningen, gällande kommunens nya
vision
Den nya visionen lyder ”Vänersborgs kommun –attraktiv och hållbar i alla
delar, hela livet”. Ronny berättar om visionens framväxt, med arbetsgrupp
och medborgardialog. Kommunfullmäktige har beslutat om visionen och 14
inriktningsmål. Kommunstyrelsen och nämnderna skall under mars precisera
mätbara mål utifrån respektive nämnds ansvarsområde. I mitten av juni tas
mål- och resursplan (MRP) inför 2015.
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Vad menas med visionen?
Attraktiv –fler boende, fler turister, fler aktörer tex stat, landsting, privat etc
Hållbar- skall kunna lämnas över till kommande generationer
I alla delar- de olika delar kommunen består av, service mm, skall finnas i
hela kommunen
Hela livet- en kompromiss mellan alla grupper som tyckt att just de skall
vara med
I efterföljande diskussion påtalas vikten av att bemötandefrågor bör finnas
med i planeringen för samtliga nämnder, och rådets nämndsrepresentanter
uppmanas att ta upp detta i sina respektive nämnder. Regionens nätbaserade
utbildning ”Tänkte inte på det” har lyfts upp som förslag på lämplig aktivitet
för nämnderna att börja med, i en samverkansgrupp som
handikappkonsulenten deltagit i.
Ordföranden informerar om socialnämndens arbete med mål och förväntade
resultat.
Handikappkonsulenten presenterar det omarbetade och ”visionsanpassade”
förslaget till ny policy. Samtliga deltagare får ett exemplar av policyförslaget
och kan lämna synpunkter vid nästa, extrainsatta möte.
_____________________

§ 135

Anders Fridén, internationell samordnare
i Vänersborgs kommun, informerade om
kommunens projekt med Botswana
Vänersborg och Chobe District Council har ingått partnerskap inom social
inkludering generellt och jämställdhet, jämlik hälsa, funktionshindrade
och deras möjlighet till grundskola specifikt. Projektet genomförs med
svenska biståndsmedel från SIDA genom ICLD (Internationellt Center för
Lokal Demokrati) och sker både på policy- och operativ nivå. Syftet med
partnerskapet är att utveckla båda ländernas ordinarie verksamheter
tillsammans. Politiker, tjänstemän och personal från särskola deltar.
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En primär fråga är ”att få en röst på de berörda”, det vill säga frivilligorganisationer och handikapporganisationer. Botswana har kommit långt
med afrikanska mått mätt, men är t ex ojämlikt och med stor skillnad i
boendestandard.
Anders visar ett bildspel och berättar om Vänersborgarnas besök i
Botswana under projektets första del. I bloggen
www.botswanavbg.blogg.se kan man följa projektet.
_________________________

§ 136

Information från handikappkonsulenten
Larmknapp på Vattenpalatset
Det har kommit skrivelse till rådet som handlar om avsaknad av larmknapp vid bastun
på Vattenpalatset. Handikappkonsulenten har varit i kontakt med VD:n för
Vattenpalatset, som förklarat att det är tekniskt svårt att installera ett larm beroende på
miljön. Man har försökt lösa frågan om ökad säkerhet genom att badvakterna gör tätare
kontrollrundor. Svarsbrevet presenteras och om någon ur rådet har synpunkter på detta
skall det lämnas inom en vecka, sedan skickas svaret.
Remissvar P-tillstånd
Handikappkonsulenten har för socialförvaltningens räkning sammanställt ett remissvar
gällande en mindre översyn av regler om parkeringstillstånd för personer med
funktionsnedsättning.
En arbetsgrupp bestående av representanter för Näringsdepartementet,
Socialdepartementet, Transportstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting samt
representanter för två brukarorganisationer har genomfört en mindre översyn av
reglerna om parkeringstillstånd med fokus på den praktiska tillämpningen vid
utfärdandet av tillstånd. Kortfattat föreslås följande:


Ändring i 13 kap. 8 § fjärde stycket trafikförordningen, så att den maximala
giltighetstiden för ett parkeringstillstånd förlängs från nuvarande tre år till fem år.
 Att Transportstyrelsen ser över praxis beträffande tillämpning av reglerna för
personer med begränsad armfunktion, för en möjlig utvidgning av tolkningen ”att
förflytta sig på egen hand”.
 En gemensam ansökningsblankett bör arbetas fram. Vid detta arbete bör
särskilt blanketternas utformning beträffande den sökandes gångförmåga ses
över.
 Sveriges Kommuner och Landstings handbok Parkeringstillstånd för
rörelsehindrade: handbok för alla berörda bör också uppdateras.
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Nätverksträffar
Det regionala nätverket har haft träff i Alingsås och bland annat varit på
studiebesök i deras nya arena. Det nationella nätverket för
tillgänglighetsfrågor har träff i Luleå i början av april.
Informationsmaterial våld i nära relation
Den mindre ”tappelappen” med kortfattad och lättläst information om
kontaktuppgifter som togs fram för några år sedan har tagit slut. Det är
tragiskt eftersom det betyder att den behövs, men glädjande att den verkar ha
nått ut till behövande. Ett nytryck planeras men avvaktar eventuellt
namnbyte hos några av organisationerna.
Informationsmaterial Nygårdsängen och Lillån
Det informationsmaterial som presenterades förra mötet finns att hämta i
pappersform hos handikappkonsulenten vid intresse.
_______________________

§ 137

Frågor från HSO
Efterföljning av ordningsstadgar

Kan cityvärdar påpeka till objektsägare i staden att efterfölja allmänna
ordningsstadgar? Då det planeras en uppföljning av vinterns stadsvandring, kan det
vara ett lämpligt tillfälle att ta upp denna fråga. Vid detta tillfälle kommer deltagare
från såväl samhällsbyggnadsförvaltningen som deras projektörer att närvara, förutom
dem som deltog vid förra tillfället.
Ritningsutbildning och bättre ritningar för Granskningsgruppen

Granskningsgruppen efterlyser en genomgång av ritningar tillsammans med
representanter från byggnadsförvaltningen. Mia tar upp frågan med
byggnadsförvaltningen.
Granskningsgruppen efterfrågar också någon form av suppleant som är kunnig i att
mäta och läsa ritningar, som kan gå in i gruppen vid behov.
Granskningsgruppen önskar också att de ska få riktiga ritningar, i god tid. Format och
utförande på ritningarna kan variera mycket, vilket försvårar bedömning av dem.
Ordföranden lyfter denna fråga politiskt.
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Rehabbassängen
Framtiden för rehabbassängen är fortfarande oklar. Handikappkonsulenten har varit i
kontakt med de drivande bakom första diskussionsmötet, och ett nytt möte planeras.
Rådet avvaktar detta.
Uppdraget som sekreterare i rådet
När förra sekreteraren, Helena Karlsson, slutade sin tjänst var det sagt att
handikappkonsulenten tillfälligt skulle ta detta uppdrag tills ersättare anställts. Nu har
det tillfälliga pågått en längre tid och HSO anser att det borde finnas en bättre lösning.
Det inte är lämpligt att handikappkonsulenten är låst av detta uppdrag då det hindrar
det egentliga uppdraget som handikappkonsulent.
HSO gör en skrivelse till kommunen om saken.
Uppföljning av ljudmiljön i Skräcklestugan
Ljudabsorbenter ska sättas upp, och om problemen kvarstår efter detta ska frågan
behandlas vidare.
__________________

§ 138

Rapport från granskningsgruppen
Gågatescenen: en överklagan är gjord, och så länge den inte är behandlad så händer
inget vidare i frågan.
Ing-Marie har deltagit vid ett bosniskt studiebesök och informerat om HSO,
granskningsgruppen mm.
Granskningsgruppen har tittat på ritningar för husen vid Nabbensberg.
Tips på bra föreläsare kring bemötande: Lars Löfström.
______________________
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§ 139

Ordförandeinformation
Extra KRF
KRF kommer att ha ett extrainsatt möte 31 mars, med anledning av besöket från
Botswana. Mötet kommer att äga rum kl. 13.00 i sal 225, och består av ungefär en
timmas information och presentationer, med efterföljande prova-på-vandring i centrum.
Under mötet kommer beslut att fattas om att lämna över det nya förslaget till policy för
funktionshinderfrågor till socialnämnden för vidare behandling. Eventuella synpunkter
på förslaget lämnas senast under mötet.
HSO presenterar sin organisation och verksamhet, handikappkonsulenten informerar
om sitt uppdrag och ordföranden informerar om KRF och dess verksamhet. Det finns
möjlighet för den som vill att göra sin presentation i Powerpoint, och man väljer själv
om man vill hålla den på svenska eller engelska.
Ordföranden har även bjudit in Peter Ojala för att berätta om handikappidrott och
projekt i Vänersborg. En kälkhockeymatch var planerad, men det är i dagsläget osäkert
om den blir av.
Det blir ingen återsamling efter stadsvandringen.
_____________________

§ 140

Tider för resterande sammanträden 2014
Måndag 31 mars kl. 13.00, extra möte med anledning av besök från Botswana
Tisdag 3 juni kl. 13.30
Måndag 22 september kl. 13.30
Måndag 1 december kl.13.30
_____________________
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