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Plats

Rum 225, kommunhuset, Vänersborg

Tid

Tisdag 3 juni 2014, kl. 13.30 – 16.30

Närvarande

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Christer Johnsson

Paragrafer

145- 153

Underskrifter

Sekreterare

………………………………………………….

Mia Harri

Ordförande

………………………………………………….

Johan Ekström

Justerande

………………………………………………….

Christer Johnsson
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Närvarolista
Ledamöter
Johan Ekström, tf ordf (KS)
Peter Göthblad (BN)
Lisbeth Brodin (BUN)
Åsa Olin (HSN)
Christer Johnsson (HLF)
Yvonne Karlsson (FUB)
Berit Swärd (HRF)
Ing-Marie Lagher Kågerstig (DHR)
Lennart Kristensson (SRF)

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

Övriga deltagare
Anne-Lie Lindgren, folkhälsosamordnare
Mia Harri, handikappkonsulent
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Ärendelista
1. Mötets öppnande – val av protokolljusterare
2. Presentationsrunda
3. Anne-Lie Lindgren, folkhälsosamordnare
4. Handikappkonsulenten informerar
5. Frågor från HSO
6. Rapport från granskningsgruppen
7. Ordförandeinformation
8. Övriga frågor
9. Tid för resterande sammanträden 2014
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§ 145

Sammanträdets öppnande, val av protokollsjusterare
Tf ordförande Johan Ekström hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.
Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Christer Johansson.
___________________

§ 146

Presentationsrunda
Mötesdeltagarna presenterade sig.
___________________

§ 147

Anne-Lie Lindgren, folkhälsosamordnare, informerar om
folkhälsoarbete utifrån ett strategiskt perspektiv
Hälsa och folkhälsa är begrepp som ofta blandas ihop, men de skiljer sig åt. Hälsa är en
resurs i vardagen och skapas där människor tillbringar sitt vardagsliv. Folkhälsa är ett
mål för samhället och handlar om befolkningens hälsoläge, hälsans utveckling och
fördelningen mellan olika grupper och områden i kommunen. En god folkhälsa innebär
att människor mår bra där de lever, arbetar och bor samt att hälsan är jämlikt fördelad
mellan olika grupper i samhället. Det handlar om att förebygga, att ge människor
resurser att hantera det de möter i sin tillvaro.
Folkhälsoarbete finns på alla nivåer från internationellt och nationellt till regionalt,
delregionalt och kommunalt. På kommunal nivå har Vänersborg ett Hälsopolitiskt råd,
som är placerat under kommunstyrelsen. Rådet består av 35 deltagare, från tjänstemän
till representanter för presidier från flera av kommunens nämnder, Kunskapsförbundet
Väst, regionens hälso- och sjukvårdsnämnd samt primärvården. Arbetsförmedling och
Försäkringskassa är adjungerade. Målgrupperna är barn och ungdomar, unga vuxna,
arbetsför ålder samt äldre. Utvecklingsområden är delaktighet, inflytande och
samverkan; trygga och goda levnadsvillkor; goda levnadsvanor samt psykisk hälsa.
______________________
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§ 148

Handikappkonsulenten informerar
Nationell nätverksträff
Nationella tillgänglighetsnätverket har haft träff Luleå. Programmet var varierande och
intressant med inslag om allt från tillgänglighet till flerbostadshus, tillgänglig
undervisning till tillgänglighet och framkomlighet i kallt klimat, liksom information
från Handisam (blivande Myndigheten för delaktighet, MFD) och Sveriges Kommuner
och Landsting. Nästa nationella nätverksträff blir i Alingsås 16-17 oktober, med tema
tillgänglighet och delaktighet.
Regional nätverksträff
Det regionala nätverket passade på att ha träff med studiebesök i samband med den
nationella nätverksträffen i Luleå. Senare har också ett studiebesök i Göteborg
genomförts, med anledning av att Göteborg vunnit utmärkelsen Access City Award.
(mer information om detta finns här: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-131192_sv.htm) Under besöket i Göteborg förevisades bland annat åtgärder för ökad
tillgänglighet i Rådhuset och den nya lekparken i Trädgårdsföreningen.
Det regionala nätverket har fått förfrågningar från flera håll om att utvidga nätverket, i
nuläget ingår Borås, Alingsås, Mariestad, Vänersborg och Halmstad. En fråga om
samordning av ett regionalt, mer omfattande nätverk, har lämnats till VG-regionen då
ingen av de medverkande kommunerna i nuläget har resurser att samordna ett sådant.
Översiktsplan
I arbetet med ny översiktsplan är det angeläget att få med funktionshinder- och
tillgänglighetsaspekter. Ett öppet forum kommer att hållas 2 oktober då alla är
välkomna. Pål Castell, som håller i arbetet med översiktsplanen, är inbjuden till KRF
22 september för att informera om detta. Under hösten kommer fokusgrupper att arbeta
med översiktsplanen på olika vis, och om någon är intresserad av att delta i en sådan
kan man kontakta Pål Castell eller Mia Harri.
Ritningsutbildning för granskningsgruppen
Granskningsgruppen har tidigare efterfrågat ett utbildningstillfälle med
byggnadsförvaltningen för att få mer kunskap i hur ritningar konstrueras och bör
tolkas. Emma Bönnestig och Magnus Wångblad kan tänka sig en sådan under hösten,
Emma Bönnestig och Mia Harri återkommer med mer information efter sommaren.
Riktlinjer för tillgängliga vallokaler
Handisam/MFD har sammanställt riktlinjer för tillgängliga vallokaler. Materialet finns
att hämta på MDF:s hemsida. Riktlinjerna är skickade till ansvariga för vallokaler i
Vänersborgs kommun.
______________________
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§ 149

Frågor från HSO
Problem med trottoarpratare i Brålanda
Frågan är något oklar, den kom upp vid ett möte mellan funktionshinder- och
pensionärsföreningar och HSO uppmanas att be om förtydligande av frågan om den
fortfarande är angelägen.
Scenen på gågatan
Rivningstillstånd har givits för den nuvarande scenen, då den är farlig och måste bort.
När det gäller en ny scen råder oklarhet om vilket som är det senaste förslaget.
Granskningsgruppen skickar med Peter Göthblad önskemål att få se den senaste
ritningen. Peter Göthblad informerar om att den tidigare diskuterade överklagan har fått
avslag, då anmälande part är ett parti och därmed inte betraktas som enskild person
som kan vara berörd eller drabbad av eventuell otillgänglighet.
Framtiden för tillgänglighetsdatabasen
Tf ordförande informerar om att medel för arbete med TD finns avsatta i budget för
2015, i första skedet handlar det om medel till samhällsbyggnadsnämnden och i ett
andra skede om hur arbetet generellt skall organiseras.
Ansökan om medel till HSO
HSO undrar vad som händer med deras ansökan om medel till föreningen och dess
verksamhet. Tf ordföranden informerar om att det pågår en generell översyn av
föreningsbidrag, och att ansökan därför inte behandlats än.
_________________________

§ 150

Rapport från Granskningsgruppen
Gruppen har fortsatt med husen bakom Quality Hotel, nu det tredje huset (Krögaren 4).
Enda anmärkningsvärda var dörren in till bastun som endast var 70 cm bred.
DHR Distriktet har fått en plats i rådet för mänskliga rättigheter, ett av råden under
Rättighetskommittén i regionen. Ing-Marie Lagher Kågerstig kommer att representera
DHR, vilket också kan ge KRF en god inblick i vad som avhandlas i rådet.
_________________________
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§ 151

Ordförandeinformation
Tf ordföranden informerar om Bojortskajen och bakgrunden till namnet.
Namngivningen kommer att äga rum under Aqua Blå och tf ordförande påminner om
att festivalen är väl värd ett besök.
______________________

§ 152

Övriga frågor
Ändring av HSN
Åsa Olin informerar om en kommande omorganisation av regionens Hälso- och
sjukvårdsnämnder, HSN. Från 1 januari 2015 kommer det som tidigare varit 12
nämnder nu att bli 5, fördelade enligt norr, söder, öster, väster och centralt. Detta
innebär en oklarhet kring representation i KRF, vidare information kommer senare.
Rehabbassängen
Åsa Olin rapporterar om nuläget för rehabbassängen:
Vänerparken ägs av ett engelskt fastighetsbolag, vilket i sin tur hyr ut till
Västfastigheter. Detta avtal löper ut 2015 och det är oklart vad fastighetsägaren vill.
Införandet av Vårdval Rehab innebär att närhälsan inte kommer att vara inblandade i
Vänerparken. Färre aktörer verkar erbjuda bad som en rehab- och träningsmöjlighet.
Bassängen används i dagsläget 65,5 timmar/vecka, och intresse kring bassängen finns
från flera håll. Man kan från HSN inte i nuläget svara på hur framtiden kommer att se
ut för bassängen, men förhoppningen är att verksamhet ska kunna drivas ungefär som
nu, med skillnaden att Västfastigheter inte är en av parterna.
______________________

§ 153

Tider för resterande sammanträden 2014
Måndag 22 september kl. 13.30
Måndag 1 december kl.13.30
_____________________
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