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Plats

Rum 225, kommunhuset, Vänersborg

Tid

Måndag 4 mars 2013, kl. 13.30 – 16.00

Närvarande

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Johan Ekström

Paragrafer

98-107

Underskrifter

Sekreterare

………………………………………………….

Helena Karlsson

Ordförande

………………………………………………….

Marie-Louise Bäckman

Justerande

………………………………………………….

Johan Ekström
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Närvarolista
Ledamöter
Marie-Louise Bäckman, ordf (SN)
Leif Höglund (SN)
Stefan Larsson (BN)
Johan Ekström (KS)
Sven Andersson (SBN)
Åsa Olin (HSN)
Christer Johansson (HLF)
Yvonne Karlsson (FUB)
Berit Swärd (HRF)
Ing-Marie Lagher Kågerstig (DHR)
Lennart Kristensson (SRF)

Ersättare
Henrik Harlitz (SN)

Ingvar Håkansson (SBN)
Maria Nilsson (HSN)
Jarl Helgegren (HSO)

Övriga deltagare
Mia Harri, handikappkonsulent
Emma Badh
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Ärenden

§ 98 Mötets öppnande – val av protokollsjusterare
§ 99 Presentationsrunda
§ 100 Emma Badh informerar om arbetet med Tillgänglighetsdatabasen (TB)
§ 101 Handikappkonsulenten informerar
§ 102 Yttrande om vision för Vänersborg
§ 103 Frågor från HSO
- utökade arbetsuppgifter till cityvärdar
- inventering av gamla frågor
§ 104 Rapport från granskningsgruppen
§ 105 Ordförandeinformation
§ 106 Information från arbetsgrupp gällande hemsidan
§ 107 Tid för sammanträden 2013:
Måndag den 3 juni, kl. 13.30 - 16.30, sal 225
Måndag den 2 september, kl. 13.30 - 16.30, sal 225
Måndag den 2 december, kl. 13.30 - 16.30, sal 225
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§ 98

Sammanträdets öppnande, val av protokollsjusterare
Ordföranden Marie-Louise Bäckman (SN) hälsar alla välkomna och förklarar mötet
öppnat.
Att jämte ordföranden justera protokollet väljs Johan Ekström.
___________________

§ 99

Presentationsrunda
Mötesdeltagarna presenterar sig.
___________________

§ 100

Information om Tillgänglighetsdatabasen
Emma Badh informerar om hur arbetet fortlöper med uppdateringen av
Tillgänglighetsdatabasen för Vänersborgs kommun. Presentation om arbetet bifogas
protokollet.
_____________________

§ 101

Handikappkonsulenten informerar
Mia Harri informerar om mässan Kom Loss som går av stapeln den 24 april i Arena
Vänersborg. Mässan handlar om Tillgänglighet – Fritidsliv. Mässan är gratis för
utställare samt besökare. Om man vill delta som utställare ska detta meddelas till
Peter Ojala.
Förslag till Policy för funktionshinderfrågor är ute på remiss. Mia Harri kommer att
göra sammanställning av svaren under april månad.
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Mia Harri deltar i ett nätverk med andra handikappskonsulter. Vi nästa tillfälle ska
gruppen titta på Vänersborgs kommun. Mia önskar få tips på bra ställen att visa
gruppen. Förslag som kommer fram är Lillån, Vänersborgs eller Frändefors kyrka.
Om det finns ytterligare förslag så kontakta Mia.
_____________________
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§ 102

Yttrande om vision för Vänersborg
Kommunstyrelsen har inför kommande arbete med utformande av vision för
Vänersborg sänt enkät om visionen till bland annat kommunens nämnder,
beredningsorgan, samrådsorgan, företag, föreningar och privatpersoner. Visionen är
ett politiskt dokument, som bör hanteras av de politiska partierna. Förhoppningsvis
ska det i slutändan landa en antagen vision, som kan överleva val oberoende av
nuvarande och kommande majoritetsförhållanden. Handikappkonsulent Mia Harri
informerar i ärendet och enkäten delas ut. Enkäten finns även att tillgå på kommunens
hemsida.
Kommunala rådet för funktionshinderfrågors beslut
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor avstår att som råd avge yttrande i form av
enkätsvar i detta skede, då politisk behandling och beredning bör föregå remiss till
nämnder och råd.
_____________________
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§ 103

Frågor från HSO
Utökade arbetsuppgifter till centrumvärdar.
- Tänker cityvärdarna utefter ett tillgänglighetsperspektiv?
Rådet kommer ev. att bjuda in cityvärdarna till ett rådsmöte.
Inventering av gamla frågor.
- Belysning. Frågan har inte tagits upp i samhällsbyggnadsnämnden ännu. Henrik
Harlitz tar med sig frågan.
- Scenen i gågatekrysset. Inget har hänt sedan föregående möte.
- Semiövervakade övergångsställen. Frågan är lyft till leverantören.
_________________________

§ 104

Rapport från granskningsgruppen
Granskningsgruppen har tittat på ritningarna för ombyggnationen av kommunens
cafeteria och den ser bra ut i tillgänglighetssynpunkt.
Gruppen har även tittat på Pantbanken/Stora biografen i Vänersborg. Inga synpunkter
finns att ta upp. Det finns ett önskemål om att en ytterligare person är med i gruppen.
Ordföranden önskar få in namnförslag.
__________________
§ 105

Ordförandeinformation
Emma Bönnestig, byggnadsförvaltningen är kontaktperson för granskningsgruppen.
Åsa Olin informerar om Jämställighetdagen den 22 april. Marcus Svensson kommer
att föreläsa om ”Våld i nära relationer”, plats Festsalen, Folkets Hus i Vänersborg.
Ordföranden har fått ta del av en skrivelse, som är skickad till kommunstyrelsen,
angående syn- och hörselinstruktör till Vänersborgs kommun.
______________________
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§ 106

Information från arbetsgrupp gällande hemsidan
Frågan om vem som har tillgång att göra förändringar på hemsidan kvarstår. Frågan
kommer att tas upp igen på nästa sammanträde.
______________________

§ 107

Tider för sammanträden 2013
Måndag den 3 juni, kl. 13.30 – 16.30, sal 225
Måndag den 2 september, kl. 13.30 – 16.30, sal 225
Måndag den 2 december, kl. 13.30 – 16.30, sal 225
______________________
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