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Plats

Rum 225, kommunhuset, Vänersborg

Tid

Måndag 5 december 2016, kl. 13.00--16.10

Närvarande

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Yvonne Karlsson (svårt att tolka, bearbeta och förmedla
information)

Paragrafer

24-34

Underskrifter

Sekreterare

………………………………………………….

Helene Bolinder

Ordförande

………………………………………………….

Anna-Karin Sandberg

Justerande

………………………………………………….

Yvonne Karlsson
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Närvarolista
Beslutande
Anna-Karin Sandberg (SN)
Peter Göthblad (KS), till kl. 16.00
Ingvar Håkansson (SBN)
Christer Johnsson (svårt att tåla vissa ämnen)
Yvonne Karlsson (svårt att tolka, bearbeta
och förmedla information)
Berit Swärd (svårt att höra), till kl. 15.00
Ing-Marie Lagher Kågerstig (svårt att röra sig)
Hasna Kecevic (svårt att se)

Tjänstgör för
Annalena Levin (KS)

Emma Badh (svårt att höra)
Per-Olof Levin (svårt att se)

Ersättare
Hans-Peter Nielsen (SBN), till kl. 15.40
Jarl Helgegren ((svårt att tåla vissa ämnen)
Tommy Lagher (svårt att röra sig)

Övriga
Peter Martinsson, avdelningschef omsorg om funktionshindrade, socialförvaltningen
Christer Sundsmyr, administrativ chef, socialförvaltningen
Gunnar Björklund, fastighetschef, fastighetsenheten
Helena Parnevik, fastighetsenheten
Helene Bolinder, förvaltningsassistent socialförvaltningen
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Ärenden
§ 24

Mötets öppnande och val av protokolljusterare

§ 25

Upprop/presentationsrunda

§ 26

Genomgång av föregående protokoll

§ 27

Information om avdelning omsorg om funktionshindrade

§ 28

Frågestund med Christer Sundsmyr

§ 29

Frågor från HSO

§ 30

Rapport från granskningsgruppen

§ 31

Information om tillgänglighetsdatabasen

§ 32

Ordförandeinformation

§ 33

Övrig information/övriga frågor

§ 34

Beslut om mötestider 2017

§ 24

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

§ 25

Upprop/presentationsrunda
Upprop genomfördes.
_________________________
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§ 26

Genomgång av föregående protokoll
Protokollet från 2016-09-29 gicks igenom.
Ann-Britt Svedberg har fått en inbjudan till rådet, men hon valde att avvakta till ett
senare tillfälle.
Ing-Marie Lagher Kågerstig har varit på turistbyrån. Det kommer att bli en
hörslinga där och det finns en portabel ramp.
_________________________

§ 27

Information om avdelning omsorg om funktionshindrade
Peter Martinsson, avdelningschef omsorg om funktionhindrade, OoF,
socialförvaltningen, informerade om vad som händer inom avdelningen som
ansvarar för socialpsykiatri och inom lagen för stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS. Man har verksamheter så som personlig assistans,
särskilda boenden, korttidstillsyn, ledsagar- och avlösarservice och daglig
verksamhet. Behoven ökar och det är brist på bland annat boenden, lägenheter och
viss personal. Kostnaden för köpta platser är stor, ambitionen är att personerna ska
tas hem till Vänersborg. Nästa stora utmaning blir social dokumentation och
dokumentation i övrigt. Peter berättade också att det finns ett VIN-ombud (Våld I
Nära relation) på varje boende och verksamhet.
_________________________

§ 28

Frågestund med Christer Sundsmyr
Christer Sundsmyr, administrativ chef på socialförvaltningen berättade om det
senaste med planerna att flytta handikappkonsulenttjänsten till kommunstyrelseförvaltningen. Inget beslut är ännu taget och ytterligare diskussioner kommer att
hållas med socialnämnens ordförande, socialchef, Ann-Britt Svedberg och Marie
Dahlin. Reglementet och policyn behöver ändras och vissa frågor behöver redas ut
innan rekrytering kan ske av tjänsten. Socialnämndens inställning är att tjänsten
ska tillhöra kommunstyrelseförvaltningen.
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HSO:s förväntningar på handikappkonsulenten är att fokus läggs mer på
mänskliga rättigheter, istället för fysisk tillgänglighet.
Information gavs att nuvarande sekreterare kommer att avsluta sin tjänst inom
socialförvaltningen. Christer tar ansvar för att det kommer att finnas en ny
sekreterare till rådet.
_________________________

§ 29

Frågor från HSO
Tillgänglighetsdatabasen (TD2)
Se § 31.
Vad händer med konsulenttjänsten?
Se § 28.
Hur arbetare nämnderna med tillgänglighetsfrågor i dagligt arbete?
Rådet önskar att frågan ”Hur arbetar din nämnd/förvaltning med
tillgänglighetsfrågor i dagligt arbete?” skickas till samtliga nämnder och
förvaltningar. Svar önskas senast 20 februari för att redovisas till nästa möte med
KRF 6 mars.
________________________

§ 30

Rapport från granskningsgruppen
Gruppen har sedan förra mötet granskat bland annat ritningar gällande bostadshus
på Holmängen och ändrad användning gällande habiliteringen Mariedal.
Ritningarna har blivit bättre.
Fråga ställdes om hur det ser ut med tillgängligheten på cykelvägarna. Förslag att
bjuda in trafikingenjör Björn Magnusson som är ansvarig för cykelplanen.
_________________________
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§ 31

Information om tillgänglighetsdatabasen
Fastighetschef Gunnar Björklund och Helena Parnevik informerade om arbetet
med tillgänglighetsdatabasen TD2. Databasen erbjuder information till
medborgare om tillgänglighet och presenteras utifrån fem förutsättningar, svårt att
se, svårt att höra, svårt att tåla vissa ämnen, svårt att röra sig och svårt att tolka,
bearbeta och förmedla information. All tidigare information är borttagen. Nu
pågår inventering av offentlig miljö, exempelvis kommunhuset. VG-regionen och
Västsvenska turistrådet gör egna inventeringar. Rådet uppskattar att databasen är
igång igen och önskar en årlig information om hur arbetet fortskrider.
För mer information gå in på hemsidan, www.t-d.se och skriv Vänersborg i
sökrutan. Det finns för tillfället 3 objekt i Brålanda, 5 i Vargön och 32 i
Vänersborg som är uppdaterade.
_________________________

§ 32

Ordförandeinformation
Ordföranden informerade om att hon den 1 december varit på Delaktighetsdagen
2016 i Stockholm som anordnades av Myndigheten för delaktighet.
För mer information se www.mfd.se/presentationer-delaktighetsdagen/.
_________________________

§ 33

Övrig information/övriga frågor
•

Redovisning gavs från tillgänglighetspromenaden 2016-11-15.
Minnesanteckningarna bifogas.
• Ing-Marie Lagher Kågerstig informerade om ett stort projekt gällande Vita
villan.
_________________________
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§ 34

Beslut om mötestider 2017
Beslut togs om mötestider för 2017 enligt nedan
Måndag 6 mars
kl. 13.00--16.00
Måndag 22 maj
kl. 13.00--16.00
Måndag 4 september
kl. 13.00--16.00
Måndag 27 november kl. 13.00--16.00
_________________________

Rum 225
Rum 225
Rum 225
Rum 225
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