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Plats

Rum 225, kommunhuset, Vänersborg

Tid

Måndag 2 december 2013, kl. 13.30 – 16.30

Närvarande

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Leif Höglund

Paragrafer

125-131

Underskrifter

Sekreterare

………………………………………………….

Mia Harri

Ordförande

………………………………………………….

Marie-Louise Bäckman

Justerande

………………………………………………….

Leif Höglund
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Närvarolista
Ledamöter
Marie-Louise Bäckman, ordf (SN)
Lisbeth Brodin (BUN)
Åsa Olin (HSN)
Christer Johnsson (HLF)
Yvonne Karlsson (FUB)
Berit Swärd (HRF)
Ing-Marie Lagher Kågerstig (DHR)
Leif Höglund (SN)
Madelaine Karlsson (KS)
Ingvar Håkansson (SBN)
Jarl Helgegren (HSO)

Övriga deltagare
Mia Harri, handikappkonsulent
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Ärenden

§ 125 Mötets öppnande – val av protokollsjusterare
§ 126 Presentationsrunda
§ 127 Handikappkonsulenten informerar
§ 128 Anders Fridén, internationell samordnare,
informerar om kommunens projekt i Botswana
§ 129 Frågor från HSO
- Ljudmiljön på Skräcklestugan
- Syn- och hörselinstruktör
- Thernqvists blommor
- Framtiden för rehab-bassängen
§ 130 Rapport från granskningsgruppen
§ 131 Ordförandeinformation
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§ 125

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

§ 126

Presentationsrunda
Utgår vid dagens möte
___________________

§ 127

Handikappkonsulenten informerar
Nätverksträff
Det nationella nätverket för tillgänglighetsfrågor har haft träff i Trelleborg, det var
mycket lyckade och intressanta dagar under rubriken ”Tillgänglighetsarbetet –
strategier & metoder för framgång. Boverket, SKL och Handisam medverkade med
föredrag liksom flera representanter från kommuner och verksamheter runt om i
landet. Några av de aspekter som togs upp berör tillgänglighet till och i naturen,
turism, resande och hur man beskriver tillgänglighet. Detta sammanfaller väl med de
påbörjade diskussionerna om tillgänglighet vid Vänersborgs gästhamn och marina.
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Presentationsmaterial om Nygårdsängen och Lillån
Miljö och hälsa har tagit fram ett presentationsmaterial om området vid Lillån och
promenadstigen vid Nygårdsängen, det ger en bra och översiktlig information om
tillgängligheten vid dessa platser. Dokumenten i elektronisk form bifogas protokollet
vid utskicket, om någon vill ha dem i pappersform kan de kontakta Mia.
Handbok för planering av tillgängliga natur- och kulturområden
Handisam, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet har tagit fram en handbok för
planering och genomförande av tillgänglighetsåtgärder i skyddade utomhusmiljöer.
Handboken heter ”Tillgängliga natur- och kulturområden” och går att beställa från
naturvårdsverket. En länk till handboken i elektronisk form bifogas protokollet.
En stadspromenad har genomförts i centrum tillsammans med Granskningsgruppen
och Cityvärdarna. Det brister i tillgängligheten på en del områden, och en uppföljande
stadsvandring planeras nu tillsammans med representanter från
samhällsbyggnadsförvaltningen och gärna från handlarna. Tanken är att alla skall få
prova på att ta sig fram under olika förutsättningar (rullstol, fingerad optik,
hörselskydd) för att få en tydligare bild av hur det fungerar och inte fungerar.
_____________________

§ 128

Anders Fridén, internationell samordnare
Punkten utgår då Anders lämnat återbud.
_____________________
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§ 129

Frågor från HSO
Ljudmiljön på Skräcklestugan är under all kritik. Det behövs något slags
ljuddämpande material i lokalerna, särskilt i utbyggnaden.
Ingvar tar med sig frågan, och Mia kontaktar samhällsbyggnadsförvaltningen för att
höra om ombyggnationen anses klar eller om det återstår fler åtgärder.
HSO efterlyser svar på sin skrivelse till kommunen angående syn- och
hörselinstruktör. Mia har talat med socialchefen, som skall lämna ett svar.
Framkomligheten vid Thernqvists blommor är dålig efter att butiken flyttade. Många
bord och vagnar blockerar trottoaren. Saken kommer att tas upp i samband med den
planerade stadsvandringen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, då det
känns som ett naturligt sammanhang att lyfta frågan.
Framtiden för rehab-bassängen är oklar. Kompletterande information inför dagens
möte har inte inkommit, men Mia har varit på ett möte tillsammans med
representanter från ett flertal aktörer kring möjligt huvudmannaskap, drift och
användningsområden.
_____________________

§ 130

Rapport från granskningsgruppen
Granskningsgruppen har tittat på ritningar för Poppeln och Näckrosen.
Sessans café och butik CK:s har besökts och båda har en god tillgänglighet. På Sessan
saknas en ramp, som dock skall vara på väg.
En stadsvandring i centrum har genomförts med granskningsgruppen,
handikappkonsulenten och cityvärdarna. En uppföljning med praktiskt test av denna
planeras, då med tillskott av representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen, ev
några projektörer och representant för centrumhandeln.
Ing-Marie har varit på möte med handikappkonsulenten och Sofie Heimdahl från
byggnadsförvaltningen för att ha en dialog kring ritningarna på den planerade
gågatescenen. Det är oklart om det är den befintliga ritningen som skall tas upp för
beslut eller om något skall ritas om först.
__________________
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§ 131

Ordförandeinformation
Bidrag till HSO är planerat att tas upp på kommunstyrelsens möte i februari 2014.
Något måste göras då HSO inte kan vara kvar i nuvarande lokaler.
Beslut om Tillgänglighetsdatabasen är framskjutet, troligen även detta till
kommunstyrelsens möte i februari 2014.
En ny näringslivsstrategi är antagen, och har blivit mycket uppmärksammad.
En del av området vid Trestad Center är sålt till en stor, än så länge icke namngiven,
aktör, vilket bådar gott för arbetstillfällen mm.
Det pågår en organisationsöversyn när det gäller nämnder; antalet ledamöter,
ansvarsområden etc, inför nästa mandatperiod med start 1 januari 2015.
______________________
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