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Plats

Rum 225, kommunhuset, Vänersborg

Tid

Måndag 7 oktober 2013, kl. 13.30 – 16.30

Närvarande

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Ing-Marie Lagher Kågerstig

Paragrafer

116-124

Underskrifter

Sekreterare

………………………………………………….
Lisbeth Brodin /Mia Harri

Ordförande

………………………………………………….

Marie-Louise Bäckman

Justerande

………………………………………………….

Ing-Marie Lagher Kågerstig
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Närvarolista
Ledamöter
Marie-Louise Bäckman, ordf (SN)
Leif Höglund (SN)
Lisbeth Brodin (BUN)
Johan Ekström (KS)
Ingvar Håkansson (SBN)
Christer Johnsson (HLF)
Yvonne Karlsson (FUB)
Berit Swärd (HRF)
Ing-Marie Lagher Kågerstig (DHR)
Lennart Kristensson (SRF)

Ersättare
Madelaine Karlsson (KS)

Övriga deltagare
Centrumvärdarna i Vänersborgs kommun
Kerstin Svensson, FUB
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Ärenden

§ 116 Mötets öppnande – val av protokolljusterare
§ 117 Presentationsrunda
§ 118 Handikappkonsulenten informerar
§ 119 Centrumvärdarna i Vänersborgs kommun informerar om deras arbete
§ 120 Information från besöket i Botswana gällande partnerskap – social inkludering
§ 121 Frågor från HSO
- Antal ledamöter i KRF
- KRF:s reglemente
-Gågatan scenen
-TD2
-”Prova på”dag
§ 122 Rapport från granskningsgruppen
§ 123 Ordförandeinformation
§ 124 Tid för sammanträden 2013:
Måndag 2 december, kl. 13.30 - 16.30, sal 225
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§ 116

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

§ 117

Presentationsrunda
Mötesdeltagarna presenterar sig.
___________________

§ 118

Handikappkonsulentens information
Punkten stryks då handikappkonsulenten anmält förhinder pga sjukdom.
____________________

§ 119

Centrumvärdarna i Vänersborg informerar om sitt arbete
Hans-Peter Nilssen och Lotta Heimdahl berättar om hur det är att vara Cityvärdar.
Folk upplever att staden blivit lugnare och tryggare, då Cityvärdarna går omkring på
stan och finns till för invånarna och ser till att det råder ordning och reda. De hjälper
folk genom att lyssna på dem, visar tillrätta, svarar på vägvisningsfrågor mm. Som
Cityvärd möter man många livsöden när folk vill berätta om sina liv. Cityvärdarna har
inte upplevt några större incidenter men känner stor medkänsla för de hemlösa som de
känner till.
Projektet med Cityvärdar startade november 2012 och pågår i tre år.
_____________________
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§ 120

Information från besöket i Botswana gällande
partnerskap – social inkludering
Anders Friden har anmält förhinder till dagen sammanträde.

§ 121

Frågor från HSO
Antal ledamöter från HSO i KRF är fem ordinarie + fem ersättare
KRF:s reglemente ingår i den allmänna översynen av alla reglementen i kommunen
som kanslichefen gör.
Angående tillgänglighetsdatabasen är det tillsatt en utredning där man ska se över var
den ska ha sin tillhörighet. Redovisas på Kommunstyrelsen 2013-11-25.
Gågatescenen: Se information under punkten Granskningsgruppen.
Vad har hänt med ansökan om syn & hörselinstruktör i kommunen? Ordföranden har
talat med Socialchefen och han kommer att besvara den och beklagar att det dragit ut på
tiden.
Prova på dag: Mars 2014 tillsammans med besök från Botzwana om möjligt.
Sagabiografen i Vänersborg har börjat med textad svensk film och hörselslinga.
På frågan om Gläntans boende informerade ordföranden om Boendeplanen.
_____________________

§ 122

Rapport från granskningsgruppen
Granskningsgruppen
Ritningen av gågatescenen är otydlig i ur flera aspekter, t ex när det gäller steg, grind,
nyckel och utformning av ramp.
Beslöts att till nästa möte bjuda in projektledningen för scenen, Rune Ljungströmmer
och Magnus Wångblad.
__________________
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§ 123

Ordförandeinformation
HSO är beviljat ett tillfälligt bidrag på 150 000 kronor för 2013 från Vänersborgs
kommun. En utredning är inledd hur ett eventuellt stöd till HSO kan se ut. Ska
redovisas till Kommunstyrelsen 2013-11-25.
Ordföranden var med på resan till Botswana som representant från den politiska
ledningen i kommunen. Vänersborgs kommun och Chobeprovinsen i Botzwana har
inlett ett partnerskap angående social inkludering. Fem tjänstemän och två politiker har
varit i Botzwana i 14 dagar. Det är ett tvåårsprojekt som bekostas av ICLD
(Internationellt Centrum för Lokal Demokrati), en underorganisation till SIDA. Inga
pengar finns med som bistånd utan här handlar det om ömsesidig kunskapsöverföring.
En delegation från Botswana kommer på besök till Vänersborg i mars 2014.
Från Botswanas sida vill man bl.a titta på hur vi bedriver verksamhet för
funktionshindrade barn och ungdomar. Vi skall tillsammans med dem arbeta fram
program för ett gott utbyte under deras 14 dagars besök. Ett förslag är att genomföra en
prova-på dag där deltagarna från Botzwana får prova att hantera olika slags
funktionsnedsättningar.
Ordföranden informerade om äldreboendet Gläntan och Boendeplanen.
_____________________

§ 124

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