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§ 35

Mötets öppnande val av justerare
Beslut
Ordförande öppnar mötet och Carina Håkansson väljs till justerare.

Utdragsbestyrkande
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§

Ordförande öppnar mötet och val av justerare
Beslut
Ordförande hälsar välkomna och kontrollerar så att deltagarna på länk är med ordentligt.
En ledamot önskade vara med men mötet kunde inte lösa deltagande på grund av
tekniska svårigheter. En ledamot var deltog via telefon.
Hans Norén väljs till justerare.

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Föregående protokoll
Beslut
Föregående protokoll läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Återkoppling av ställda frågor
Beslut
Fråga 1
Under Coronatiden har problemet med hembesök av stort antal
personer från hemtjänsten uppmärksammats. På många ställen har
man i kommunerna börjat att arbeta i mindre hemtjänstteam för att
minimera risk för smitta. Man har också sett att vanlig influensa och
kräksjuka minskat, troligen p.g.a. alla restriktioner.
Tar man lärdom av detta i Vänersborgs kommun och bygger upp
hemtjänsten i smågrupper för att förebygga onödig spridning av ev.
kommande epidemier bland äldre och andra sköra personer.
Kontinuitet i omsorgen är en viktig fråga för alla oss och speciellt
Demensföreningen ur många aspekter.
Anna Cederlund (Verksamhetschef Vård och Omsorg Hemtjänst) svarar:
Att vanlig influensa och kräksjuka minskat beror, enligt Anna, inte
enbart på att man har mindre hemtjänstteam utan på att man följer
vårdhygien och basala hygienrutiner i större utsträckning, både i vården
och i övriga samhället. Det är alltså inte bara kopplat till antalet
personer som besöker en person.
I Vänersborgs kommun har man kvar de hemtjänstgrupper man har haft
tidigare men när det behövs kontinuitet, som tex vid Covid19-fall, har
man det. Covid-19 slår ju även mot personalen och vid stora
personalbortfall måste vi hjälpa varandra över arbetsgrupper och
geografiska gränser och då påverkas kontinuiteten negativt.
Anna menar att vad gäller demens görs individuella bedömningar och
genomförandeplaner. Hon ser hellre att alla i personalen har den
kompetensen som krävs och kompetensutvecklar hellre än skapar team
som ska arbeta med en sak.
Detta gäller även för Covid19. Man arbetar i ordinäre struktur för att inte
riskera att inte ha tillräckligt med personal om antal Corona-fall
överstiger personalantal. Anna vill ha en långsiktig struktur där man
vidtar hygienrutiner och alla blir duktiga på att hantera Covid19-fall då vi
räknar med att det kommer finnas i vårt samhälle under lång tid.
Följdfråga kring hur man förhåller sig till användningen av munskydd och visir i
hemtjänsten. Hans Norén och Bosse svarar enligt vad de känner till: man följer
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det ska finnas tillräckligt med
Utdragsbestyrkande
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utrustning då det kommit leveranser. För ytterligare information får enskild chef
svara.
Fråga kring stängning av Daglig verksamhet för utvecklingsstörda.
Äldreboenden är stängda för besök och för LSS-boenden görs individuella
prövningar. Ordförande tar med sig frågan till kommundirektör och
ledningsgrupp.
Svar fråga 2
Hur fungerar tillgänglighetsanpassningen av ytterområdena i Kommunen
(Brålanda, Frändefors, Vargön m.m.? Inventerar ni, TD?
För tillfället pågår ingen inventering för Tillgänglighetsdatabasen på grund av
omprioriteringar med anledning av Corona. Inventeringsarbetet ska komma
igång till hösten. Ordförande poängterar vikten av att arbetet prioriteras och ges
de resurser som krävs. Erika gör ett medskick till ordförande med en önskan om
att få reda på vad som ska inventeras och i vilken ordning.
Fråga 3
Kommer det bli en snygg fortsättning på allé mot Vargön för att koppla
ihop staden med Holmängens nya områden?
Håkan Ek svarar:
När det gäller en fortsättning av trädallén så har vi inga planer för det
nu.
Men jag tar med mig iden till kommande projekt.
Svar fråga 4
Skulle det vara möjligt att få en nötfri biograf i Vänersborg? (om kommunen kan
påverka)
Erika har pratat med Henrik som driver Saga-biografen. Han visade förståelse
och har själv arbetat för en nötfri salong. Huvudkontoret har dock varit tydliga
med att man vill ha kvar det utbud man har i kiosken av ekonomiska skäl. Han
är noga med att poängtera att de gärna bistår med att informera alla i salongen
om att de ska stoppa undan sina nötprodukter om en gäst uppger sig vara
allergisk.

Utdragsbestyrkande
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Förslag från ledamöterna: Vi fortsätter att arbeta med frågan och trycka
på/vädja om att ändra inställning i frågan. Det finns en oro i svårigheten att
hantera frågan då vi inte ens har nötfria arbetsplatser. Ett förslag är att kolla
med Barn och utbildning hur de har tacklat problemet. Ingvar som representerar
svårighet att tåla vissa ämnen vill ha en skyld på biografen om förbud mot nötter
(och andra allergiframkallande ämnen). Det finns också ett förslag på allergifria
föreställningar och i vidare diskussioner framkommer väcks förslaget om
syntolkade föreställningar.
Erika fortsätter dialogen med bion med hjälp av Ingvar där så behövs.

Utdragsbestyrkande
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Funktionshinderföreningar i samverkan

1. Under Coronatiden har problemet med hembesök av stort antal personer från
hemtjänsten uppmärksammats. På många ställen har man i kommunerna börjat att
arbeta i mindre hemtjänstteam för att minimera risk för smitta. Man har också sett att
vanlig influensa och kräksjuka minskat, troligen p g a alla restriktioner.
Tar man lärdom av detta i Vänersborgs kommun och bygger upp hemtjänsten i
smågrupper för att förebygga onödig spridning av ev. kommande epidemier bland
äldre och andra sköra personer.
Kontinuitet i omsorgen är en viktig fråga för alla oss och speciellt Demensföreningen
ur många aspekter.
2. Hur fungerar tillgänglighetsanpassningen av ytterområdena i Kommunen
(Brålanda, Frändefors, Vargön m.m.? Inventerar ni, TD?
3. Kommer det bli en snygg fortsättning på allé mot Vargön för att koppla ihop
staden med Holmängens nya områden?
4. Skulle det vara möjligt att få en nötfri biograf i Vänersborg? (om kommunen kan
påverka)

Vassbottengatan 16
462 38 Vänersborg

E-post: funktionsratt.vanersborg@gmail.com
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§ 30

Behov utifrån Corona
Beslut
Inga ledamöter tar upp något specifikt.
Verksamheter jobbar utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om det skulle finnas några
synpunkter eller behov får man kontakta Bosse eller Erika.

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Aktuellt i och utanför Vänersborg
Beslut
Kommunstyrelsen har med anledning av corona-viruset skapat en ny arbetsgrupp; samhällstödgruppen,
som sedan mitten av mars jobbar med att inventera det stöd som finns i civilsamhället och samla all hjälp
på ett ställe för kommuninvånarna. I samband med Covid-19 har behoven i vardagen ställts inför en rad
olika hinder. Syftet med samhällsstöd är att det ska vara en väg in för invånaren och att man ska kunna
ringa in med sina behov och frågor och bli guidad till rätt hjälp. Ring växeln på 0521-721000 och fråga
efter samhällsstöd.
Erika visar hemsidan där mycket information finns samlad: https://www.vanersborg.se/samhallsstod
På hemsidan finns även kontaktmöjligheter ifall man behöver hjälp med att hantera oro etc.
Personal inom hemtjänsten har fått information om samhällsstöd och vilka aktiviteter, plattformar och
träffpunkter som finns i kommunen. Se bifogad fil om aktuellt aktivitetsutbud.
Konsumentvägledare samt Budget och Skuld rådgivare har fått ett nytt uppdrag om att man ska rikta
insatser till funktionsnedsatta och arbeta mot funktionshinderfrågor. Målet är jämlikhet och jämställdhet.
Se bifogat dokument. Mötet ställer sig positivt till dialog och ämnar bjuda in Tina och Lisa i höst. Erika
och ordförande i Funktionsrätt tar frågan vidare.

Utdragsbestyrkande
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Information från kommunens Samhällsstödsgrupp till dig som arbetar
inom hemtjänsten
I dessa tider där våra riskgrupper riskerar att bli än mer isolerade känns det
viktigt att kunna fånga upp behov och om möjligt kunna erbjuda stöd på andra
sätt än vad vi normalt gör.
Gruppen för samhällsstöd har här sammanställt information som kan vara bra
för er att veta och som ni kan förmedla till era vårdtagare.
Samtalsstöd

Äldrelinjen
Längtar du efter någon att prata med? Ring Äldrelinjen på tel. 020-22 22 33, vardagar
klockan 8-19 och helger 10-16, för att prata med någon av deras volontärer. Du är anonym.
Svenska kyrkan Vänersborg
Samtalsstöd vardagar klockan 13-16 på tel. 0521-26 55 56

Biblioteket

Tillhör du en riskgrupp och vill ha böcker levererat hem till dig, då kontaktar du biblioteket
på telefonnummer 0521-72 14 11 eller via e-post: biblioteket@vanersborg.se
Detta gäller även för biblioteksfilialerna i Brålanda, Frändefors och Vargön.
Kultur och fritid anordnar en tipspromenad i centrum som alla har möjlighet att ta del av,
både vuxna och barn. Utgår från biblioteket. Mer information hittar du på
www.vanersborg.se/uppleva--göra.html

Surfhjälp

För dig som är senior och vill ha hjälp med att komma igång med din surfplatta eller
smartphone. Tisdagar mellan klockan 11-15 (t.o.m. vecka 27) på mötesplats Norra
Järnvägsgatan 2D.
Ring för att boka en tid, du tas emot enskilt och vid fint väder kan vi även sitta ute. Kontakta
Helena Pettersson 0521-72 20 20

Handla mat, mat för avhämtning eller apoteksvaror

På kommunens hemsida om Corona finns samlad information kring möjligheterna att handla
och hämta mat eller apoteksvaror. Gå gärna in och läs om du har funderingar.
www.vanersborg.se/samhallsstod
Du kan också ringa till kommunens samhällsstödstelefon med dina frågor. Ring växeln och be
att få prata med Samhällsstöd på 0521-72 10 00

16

12

2020-05-08

1 (1)

13

Konsument Vänersborg

Riktade insatser till funktionsnedsatta och funktionshindrade
Verksamhetsmålet – jämlikhet/jämställdhet
Elisabet Lind - Individuellt mål – Riktad info insatser till utsatta grupper –
funktionsnedsatta
Tina Lundström - Individuellt mål – Riktade insatser till funktionshindrade
Vi har valt att dela upp uppdraget i två delar
1. Kartlägga verksamheter som riktar sig till funktionsnedsatta och
funktionshindrade för att vi vill kunna kontakta dem och erbjuda information om konsumentverksamheten, konsumenträtt och privatekonomi.
- Tankar och att göra: Informationsutbyte med exempelvis omsorgen för LSS, organisationer som möter målgruppen, Erika Johansson socialinkludering Vänersborg kommun, mfl. Kontakta
kollegor i landet inom budget- och skuldrådgivning och konsumentvägledning om de gjort något och vad i så fall.
2. Ta fram, anpassa och att göra tillgängligt material till målgrupperna.
- Tankar: särskild lagstiftning vid resor, skillnad funktionsnedsättning och funktionshinder, power point, broschyrer, hemsidan, facebook, Konsumentverkets film Helt rätt.
I dagsläget ligger vi på planeringsstadiet och tar tacksamt emot tips, förslag
och information kring målgrupperna och vad som kan vara bra för dem att
få till sig. En stor del av vår tanke kring uppdraget är även att göra oss kända och att vi ger kostnadsfri och opartisk rådgivning till kommuninvånarna
kring konsumenträttigheter och privatekonomi.
Med vänlig hälsning
Elisabet Lind, Budget- och skuldrådgivare
Tina Lundström, Konsumentvägledare

Kommunstyrelseförvaltningen – Konsument Vänersborg
Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Hemsida

462 85 Vänersborg

Sundsgatan 29

0521-72 10 00

konsument@vanersborg.se

www.vanersborg.se
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§ 32

Granskningsgruppen
Beslut
Ingen har anlitat granskningsgruppen på minst ett år och i nuläget finns ingen
konkret plan eller rutin för hur det ska gå till. Ordförande säger med eftertryck
att han kommer att diskutera detta med tjänstepersoner som sitter på uppdrag
kopplade till frågan. Budskapet är att granskningsgruppen fyller en viktig
funktion och att den ska anlitas i byggprocessen.
Vad gäller bygget av det nya biblioteket ska kultur och fritidsnämnden
kontaktas så att granskningsgruppen kan bli delaktig i tillgänglighetsarbetet.
Det gäller både den fysiska utformningen av biblioteket likväl som den digitala
tillgängligheten där digitalisering och e-tjänster är viktiga delar som behöver
granskas utifrån ett tillgänglighets- och delaktighetsperspektiv.
Det finns önskemål om att bland annat bjuda in ansvariga i byggprocessen
(politiker och tjänstepersoner). Detta behöver följa en prioriteringsordning som
sker i dialog inför kommande möten.
Övrig kommentar: Den lärplattform som Vänersborgs kommun använder sig
av fungerar inte för alla elever och föräldrar. Utbildning är en rättighetsfråga
och alla måste få tillgång till information, varpå frågan bör utredas vidare.

Utdragsbestyrkande
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§ 33
Beslut
Ledamot för gruppen svårt att se lämnar in skrivelsen ”Synliggör att personer
som använder ledar- eller assistanshund får vara i kommunala lokaler” från
Synskadades Riksförbund Bohuslän.
Mötet kommenterar skrivelsen.
Ledar- och assistanshundar har blivit nekade att komma in i kommunens
byggnader så som kommunhuset och regionens hus. Oklart varför, men det kan
bero på otillräckligt skyltning och okunskap om att dessa hundar är hjälpmedel
i vardagen.
För kännedom har det kommit in ett medborgarförslag till kommunstyrelsen
som ligger under utredning. Dokumenten tangerar varandra och Erika har i
uppdrag att besvara medborgarförslaget och samtidigt ta skrivelsen i
beaktning.

Utdragsbestyrkande
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Synliggör att personer som använder ledar- eller
assistanshund får vara i kommunala lokaler

På Pressbyrån stod det till april 2017 att det rådde hundförbud. Det ledde till att
synskadade med ledarhund nekades att handla. Därför började Pressbyrån byta ut
och förtydliga sina dekaler. Den nya texten klargör att hundförbudet inte omfattar
synskadade som använder ledarhund. Arbetet är inte slutfört men har redan fått
positiv effekt. Nu behöver inte ledarhundsförare längre vara oroliga för att portas från
just Pressbyrån. Men det finns många platser där vi fortfarande rör oss med hjärtat i
halsgropen. Hit kan man anmärkningsvärt nog räkna många kommunala lokaler.
Vi vill att Vänersborgs kommun tar intryck av Pressbyrån och förtydligar att personer
som använder ledar- eller assistanshund är välkomna i alla kommunala lokaler. Det
finns redan idag klisterdekaler med den innebörden att beställa från Synskadades
Riksförbund och Svenska service- och signalhundsförbundet. Om kommunen hellre
vill trycka egna dekaler går det lika bra. Det viktiga är att det på plats, i de
kommunala lokalerna, framgår att vi som använder ledar- eller assistanshund har rätt
att vara där. Det skulle på ett enkelt och billigt sätt undanröja en källa till oro och
onödiga missförstånd.

Faktaruta
Livsmedelsverket gör undantag för ledarhund, service- och assistanshund och skriver
på sin hemsida att en person med funktionsnedsättning bör få använda en sådan
hund på till exempel restaurang och i matbutik. Läs mer på:
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/tillagning-hygienforpackningar/hygien/ledarhund
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Det finns en överenskommelse mellan organisationerna Synskadades Riksförbund
och Astma- och allergiförbundet. Den går ut på att det är den hundallergiska
personen och ledarhundsföraren som tillsammans, på individnivå, löser eventuella
krockar: https://astmaoallergiforbundet.se/wpcontent/uploads/2016/06/Policydokument---verenskommelse-om-ledarhund.pdf

Det händer ytterst sällan att ett ledarhunds- eller assistanshundsekipage och en
person med hundallergi träffas. Det finns cirka 260 ledarhundsekipage och cirka 150
personer som använder assistanshund i landet.

Kontakt
Camilla Svensson
Ombudsman SRF Bohuslän
Telefon 0738-237075
camilla@srfbohuslan.se
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§ 34

Nästa möte
Beslut
Datum sätt efter sommaren.

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Föregående protokoll
Beslut
Inga anmärkningar på föregående protokoll som läggs till handlingarna.
Synpunkt från Funktionsrätt Vänersborg har dock inkommit före mötet:
Först vill vi ta upp att vi har önskemål om att protokoll från KRF ska läggas ut på
Vänersborgs kommuns hemsida och att de skickas till respektive ledamöter och
ersättare i KRF samt till Funktionsrätt Vänersborg.
Sekreterare och ansvarig tjänsteperson, Erika, tar ansvar för att detta sker, om möjligt
inom två veckors tid efter mötesdatum.

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Konsument och budget-och skuldrådgivning
Beslut
Tina Lundström, konsumentrådgivare i kommunen, presenterar konsumentkontorets
uppdrag kring kommunens konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning.
Hon uppmanar medverkande i mötet att sprida informationen om att de kan komma ut
och informera i olika grupper och sammanhang. Under 2020 har konsumentkontoret ett
riktat uppdrag att nå ut till personer med funktionsnedsättning.
Tina har bl.a. hittat en checklista ”Butik för alla” där man kan undersöka om en butik är
tillgänglig utifrån olika perspektiv. Hon har också ställd frågan till kommunens
tjänstepersoner om vad man gör om en butik inte anses tillgänglig, eftersom det är
byggnadsnämnden som är ansvarig. Byggnadsförvaltningen har svarat att detta
kontrolleras vid ansökan om bygglov men därefter sker ingen tillsyn om ingen anmälan
görs.
Ann-Britth föreslår att en tillgänglighetsvandring görs i syfte att kasta ljus på frågan.

Utdragsbestyrkande
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§ 38

Rådets sammansättning/representation
Beslut
Rådets sammansättning bygger på de fem svårigheterna se, höra, röra sig, bearbeta,
tolka och förmedla information och att tåla vissa ämnen. Det är viktigt att alla de fem
områdena finns representerade för att rådet ska ha legitimitet och förtroende. Det har
visat sig att flera ledamöter har haft svårt att delta på mötena varpå perspektiv fallit bort.
En ersättare, Christer Lidström, på mandatet svårt att se har valt att lämna posten.
Mötet beslutar att
Funktionsrätt Vänersborg kan välja in nya ledamöter under pågående mandatperiod
Funktionsrätt Vänersborgs kanslist sitter som adjungerad i rådet.
Ordförande och ansvarig tjänsteperson har också fått en inbjudan till dialogmöte
sammankallat av socialförvaltningen, personligt stöd och omsorg, för att presentera
rådet och nå ut till fler grupper i syfte att öka representationen. (Mötet ställdes dock in
dagen före på grund av utökade corona-restriktioner.)
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§ 39

Återkoppling av ställda frågor
Beslut
1. Kommer det att finnas möjligheter att åka en akutresa med färdtjänst
för en person som åker elrullstol om denne blir utsatt för våld i nära
relation? Det går inte att åka med vanlig taxi eller med polisbil om man
har elrullstol!
Svar från Per Faxér, socialförvaltningen, Biståndsenheten.
Jag stämde i veckan av med färdtjänsthandläggare Rolf Berggren på
Vänersborgs kommun utifrån din fråga gällande om person är i behov av att
lämna en situation den befinner sig utifrån VIN aspekten.
Han svarar som jag antydde att färdtjänstlagstiftningen i mångt och mycket
likställs med kollektivtrafik i samhället som vi ju vet går efter tidtabeller och
inte är bygger på akuta situationer av någon sort. Rolf svarar att om en
funktionsnedsatt person behöver komma ifrån en situation så kan personen
ringa taxi Väst (och den vägen även få specialfordon) eller polis naturligtvis
om det är mer akut.
Jag försökte lyfta frågan att Rolf skulle lyfta vår frågeställning i det
färdtjänstnätverk som existerar inom Västra Götaland men fick inget napp där.
En tanke framåt är ju om det behövs ytterligare information eller om ni från er
intresseförening vill lyfta frågeställningen ytterligare att ni kontaktar Rolf på
0521-721098 eller rolf.berggren@vanersborg.se
Svar från Per Edensvärd, säkerhetssamordnare,
kommunstyrelseförvaltningen
Hej
Polisens uppdrag är att hantera akuta situationer, utifrån 112 samtal.
Däremellan hanterar man även ärenden av lägre prioritet ex brott som redan
hänt (stölder, inbrott och förhör).
Om jag utgår från min egen erfarenhet som polis och att få ett samtal om
pågående våld - så tas personen som utför våldet från platsen i första läget, dvs
den som man kan brottsmisstänka.
Därefter kommer som jag ser det, polisen utreda om personen behöver ett
annat boende och hur det skall gå till och vilka som skall hjälpa till och hur
Utdragsbestyrkande
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bråttom det är. Polisen har inte vad jag vet resurser att hantera transporter av
det slag som du efterfrågar men de lämnar ingen i sticket om det bedöms som
farligt.
Om du vill resonera mer tycker jag du skall kontakta vår kommunpolis Steve
Johansson Sandén.
Erikas fråga till kommunpolisen
Hej Steve,
Vi träffades på det mötet som anordnades på Dalaborgsparken med fokus på
att minska smittspridning och öka välbefinnandet genom aktiviteter kopplade
till Torpa-området.
Nu skriver jag till dig i egenskap av ansvarig tjänsteperson för kommunens
funktionshinderarbete och sammankallande av kommunala rådet för
funktionshinderfrågor.
Jag har fått denna fråga från rådet:
Kommer det att finnas möjligheter att åka en akutresa med färdtjänst för en
person som åker elrullstol om denne blir utsatt för våld i nära relation? Det går
inte att åka med vanlig taxi eller med polisbil om man har elrullstol!
Jag utreder frågan brett och skulle vilja bolla med dig kring polisens
handlingsutrymme och agerande om ni får in ett larm om våld i nära relation
(eller andra fall) där personen ifråga inte kan stanna kvar på plasten och sitter i
elrullstol. Enligt företrädare för funktionsrättrörelsen uppstår problem i
förhållande till färdmedel då vanliga transporter inte kan ta med sig en
elrullstol.
Min fråga är: Hur hanterar ni ett sådant larm?
Detta verkar inte vara en lätt fråga och jag förväntar mig inget perfekt
uttömmande svar, men polisens tankar/hållning i frågan är viktig för att jag ska
veta hur jag ska gå vidare och finna svar och lösningar. Jag är därför väldigt
tacksam för svar!
Svar via telefon från kommunpolis Steve Johansson Sandén (20-11-02)
Steve svarar utifrån synvinkeln att det är ett pågående brott och att personen
behöver flyttas från platsen. Han säger att det är polisens skyldighet att hjälpa
personen och att de kommer att lösa det. ”Vi lämnar ingen i sticket”. Ringer
man 112 för att man utsätt för brott kommer polisen ombesörja att personen
kommer till en säker plats, oavsett om det är till hemmet eller bort från
hemmet. De samverkar med dem de behöver, oavsett om det är
räddningstjänst, ambulans eller färdtjänst.
Utdragsbestyrkande
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Svar från Länsstyrelsen, Västra Götalands län, Enheten för Folkhälsa och
rättighetsfrågor, Samhällsavdelningen
Min bild av frågan är att det är upp till Polismyndigheten att säkerställa
tillgängligheten i det fall det gäller något inom deras ansvarsområde,
exempelvis då i ett akut brottsskede gällande både den utsatte och förövare.
Sedan är det upp till kommunen att arbeta förebyggande mot diskriminering
genom aktiva åtgärder, här skulle en ju kunna tänka att en sådan åtgärd är att
säkerställa allas lika möjligheter till skydd vid våld i nära relation genom att
säkerställa möjligheter till tillgängliga akuttransporter för den våldsutsatta.
Med det sagt är det nog just diskrimineringslagen som är den lagstiftning som
blir gällande här, kommuner har ju ett självbestämmande i grunden för hur
färdtjänsten ska utformas så länge den stämmer överens med Lag (1997:736)
om färdtjänst.
Diskussion från mötet
Även om polisen löser en akut situation handlar det om trygghet och frihet från
våld i ett bredare perspektiv, alltifrån att kunna åka hem från en middag för att
det inte känns tryggt till att kunna lämna en partner man levt med i många år
(utan att behöva planera det ett dygn innan).
Erika fortsätter att arbeta med frågan bl.a. genom att kolla med Våldsteamet,
Taxi väst och socialjouren Fyrbodal.
2. Kommer något arvode att betalas ut till ledamöter i granskningsgruppen?
Tidigare har ledamöterna i granskningsgruppen ersatts med arvode och det är
önskvärt att det fortsätter.
Bosse tar med sig frågan till kommunstyrelsen.
3. Hur ofta kontrolleras hörslingorna i offentliga fastigheter? Hörslingan i teatern
fungerade tydligen inte vid frivilligdagen i december 2019.
Svar från samhällsbyggnadsförvaltningen, Fastighet och service
Det är inget som testas utan hanteras via felanmälan.
Carl på Teatern, Folkets hus återkoppling kring tidigare felanmälan
Hörslingan på teatern ska fungera. Jag har inte fått till mig något annat. Jag
sätter vaktmästaren på att dubbelkolla detta dock så att inget har gått sönder
under sommaren.
Utdragsbestyrkande
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4. Hur hanterar kommunen digitala möten för hörselskadade? Vilka plattformar
används? Idag är det tydligen bäst att använda sig av Zoom, eftersom man kan få
talet textat i realtid.
Reneh Asaad, administratör på Avdelningen för hållbar utveckling besvarar
frågan och uppdaterar rådet kring arbetet kring webbtillgänglighet.
23/9 börja den nya tillgänglighetslagstiftningen att gälla i Sverige och Reneh visar hur
detta påverkar tillgängligheten på Vänersborgs kommuns webbplats etc. genom
exempel från vanersborg.se.
Kommunen använder Teams, inte Zoom, och i nuläget går det bara att få text i realtid på
engelska. Hon säger att svensk textning ät på gång och att hon meddelar så fort hon vet
att det finns.
5. Hur många 5G-master finns uppsatta i Vänersborgs kommun? All strålning är
försvårande för personer som är elöverkänsliga.
Svar från förvaltningschef, byggnadsförvaltningen
Jag har bara gjort en snabbkoll. Såvitt vi vet har inga master med 5G som enda
syfte satts upp eller sökts bygglov för. Jag tror dock inte att det finns något
hinder för nätägarna att sätta upp 5G-utrustning på befintliga master.
Ansvarsområden:
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlosteknik/5g-teknik/
Svar från Strålsäkerhetsmyndigheten
Tack för din fråga till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).
Ni bör ställa frågan till verksamma operatörer. Se nedan ansvarsfördelning.
Kommersiellt började 5G-tekniken installeras under sommaren 2020 i Sverige.
Mobiloperatörerna har ansvar för att basstationerna placeras så att
referensvärdet inte överskrids där allmänheten vistas. Kommunerna har ansvar
för tillsynen och kontrollerar alltså att operatörerna håller sig till reglerna.
Kommunen utövar tillsyn med miljöbalken (MB) som rättesnöre. MB ger
också kommunen mandat att inhämta relevant information från operatörerna.
Du hittar SSM:s riskbedömning gällande 5G-tekniken och kortfattat grunden
för denna under följande länk
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https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlosteknik/5g-teknik/
Vänliga hälsningar
Torsten Augustsson

Torsten Augustsson, PhD
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority
Utredare, Elektromagnetiska fält
Analyst, Electromagnetic fields
Avd. för strålskydd
Dept. of Radiation Protection

6. Finns det någon grön- och växtplan för inre miljö i Vänersborgs kommun?
Detta är en viktig fråga för astmatiker/allergiker, eftersom vissa växter är väldigt
allergiframkallande och därför inte ska finnas i offentliga miljöer.
Svar från miljö- och byggnadsförvaltningen, miljö- och hälsoskyddschef
Gäller det alla offentliga miljöer så tror jag inte det finns någon sådan plan.
Gäller det kommunens lokaler så är det förmodligen personal eller fastighet
som har någon sådan riktlinje.
Diskussion från mötet
Frågan handlar om huruvida kommunen är medveten om och hanterar
allergiframkallande ämnen i offentliga miljöer, så som växter och påskris.
7. Hur hanterar kommunen frågan om att alla som bor i gruppbostäder eller
särskilda boenden ska ha möjligheter att kunna använda internet? Detta är extra
viktigt i dessa tider, när nästan allt sker digitalt.
Svar från utvecklingsledare socialförvaltningen, vård och omsorg
Jag har kollat med IT idag angående detta.
Kommunens ”sociala” boenden, alltså inom äldreomsorgen respektive
omsorgerna (PSO) har generellt WIFI på boendena.
Det innebär att man på det mobila nätverket som kommunen står för kan
koppla upp sig på Internet.
På det sättet kan man sedan via valfritt media – smart-Tv, ”paddor”,
mobiltelefon eller dator koppla upp sig på nätet.
Det är möjligt att närverket på sina håll inte alltid funkar 100 %, och det kan
bero på att man inte har tillräckligt med så kallade accesspunkter som ser till
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att nätverket fungerar stabilt – MEN i så fall är detta något man kan/ får
åtgärda med hjälp av fler accesspunkter.
Generellt så är känslan av att detta fungerar bra.
P.S Är det så att någon vårdtagare/ anhörig/ annan upplever att det inte
fungerar så bra, så utgår vi från att man hör av sig i första hand till
enhetschefen, som i sin tur tar ”ärendet” vidare till i första hand ITavdelningen för support och åtgärd. D.S
Diskussion från mötet
Det verkar inte ha fungerat på Niklasbersvägen 9B. Erika kollar upp hur det ligger till.
8. Hur är det med lutningen utanför ingången till Hemköp i centrum? Det är
svårigheter att ta sig in för personer som åker manuell rullstol eller kör rullator.
Dessutom är det problem att ta sig ut därifrån vintertid när det är snö och is. Då
är risken stor att åka rakt in i huset mitt emot, där nuvarande butik Corner ligger.
Erika besvarar frågan på mötet
Fastighetsägare Ulf Magnusson på Detrem är väl medveten om problemet och håller
med om att det är ett problem och önskar åtgärda det. Man har tagit fram ritningar på
entrén där man bygger bort hörnet. På dessa finns det finns ramp åt två håll. Han vill
inleda dialog med rådet och Erika Skickar kontaktuppgifter och frågeställning med
kopia till Funktionsrätt Vänersborg efter mötet.

Utdragsbestyrkande

31

Tack för att du är med och tar fram
vår varumärkesplattform!
Vi behöver skapa en enhetlig, tydlig och positiv bild av både platsen Vänersborgs kommun och organisationen Vänersborgs kommun, samt skapa stolthet för det vi har och är.

Vi börjar nu ett varumärkesprojekt och för att lyckas behöver vi göra det tillsammans med andra. Vi har en arbetsgrupp som kommer att genomföra
flera olika aktiviteter.

Referensgruppen
Ett viktigt uppdrag har även referensgruppen där du ingår. Referensgruppens
deltagare är representanter för olika grupper och bidrar till arbetet utifrån sina
respektive områden. Du är med i referensgruppen utifrån det perspektiv du
representerar. Det är värdefullt för oss att få in era idéer och tankar. Referensgruppen medverkar vid exempelvis workshops och möten. Vi räknar med
cirka 4-5 möten under projekttiden. Arbetet med framtagning av varumärkesplattformen beräknas vara klar i juni 2021. Därefter ska den beslutas och införas. Referensgruppen består av både kommunanställda och andra representanter från olika organisationer.

Välkommen tisdag 17 november kl. 16.00-18.00 till kommunhuset
Sundsgatan 29, lokal Vänern. Vi ses i receptionen.
Vänersborgs kommun
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post

Hemsida

462 85 Vänersborg

Sundsgatan 29

0521-72 10 00

0521-72 19 60

kommun@vanersborg.se

www.vanersborg.se
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Agenda









Vad är ett varumärke och varför ska vi ta fram en varumärkesplattform?
Projekt- och tidsplan i korthet
Aktiviteter
Deltagare/grupper.
Workshop platsvarumärke
Workshop organisationsvarumärke
Nästa steg
Kommande möten

Vi bjuder på kaffe/te och smörgås. Meddela om du kommer eller ej samt
eventuella matallergier i god tid till varumarke@vanersborg.se.
Det är trevligt om du har möjlighet att träffas på det corona-anpassade mötet,
men det finns även möjlighet att delta på distans via denna länk:
https://meet.vanersborg.se/victoria.hallqvist/VPF18T4M

Förberedelse inför mötet 17 november
Det är bra om du förbereder dig genom att utifrån det perspektiv du representerar fundera på:


Platsen Vänersborgs kommun: Vad är bra? Vad kan bli bättre? Vilka
möjligheter finns att göra platsen ännu bättre? Finns det några hinder?



Organisationen Vänersborgs kommun: Vad är bra? Vad kan bli bättre?
Vilka möjligheter finns att göra organisationen ännu bättre? Finns det
några hinder?

Har du möjlighet, stäm gärna av med den grupp som du representerar.
Återigen tack för att du vill hjälpa oss med det viktiga arbetet med att ta fram
en varumärkesplattform! Vi ser fram emot att träffa dig.
Har du frågor? Kontakta oss via e-post varumarke@vanersborg.se eller ring
0521-72 23 92.
Med vänlig hälsning

Olof Borgmalm
Processledare
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§ 40

Aktuellt i och utanför Vänersborg
Vernissage på Konsthallen 12-27 februari.
Spridningsaktivitet av projektet Social inclusion med fokus på barn och unga med
funktionsnedsättnings rätt till en meningsfull fritid.
Kan vi samarbeta kring innehållet under dessa två veckor för att sätta fokus på
tillgänglighet och delaktighet? Mötet svarar ja och Erika kommer att återkoppla med
datum för att börja planera.
Utbildning i mänskliga rättigheter på kommunstyrelseförvaltningen
Heldags grundutbildning och fortsättning för nyckelpersoner. Det långsiktiga målet är
ett rättighetsbaserat arbetssätt i hela organisationen.
Fokus funktionshinderspolitik och universell utformning på samverkansgrupp för
hållbar utveckling och miljö
Bosse och Erika berättade om KRF och hur vi ska jobba mot det nationella målet och
inriktningen av funktionshinderpolitieken.
Ny struktur för samverkan för inkludering med fokus på samarbete med
civilsamhället
Erika har ett uppdrag att ta fram en struktur och genomför just nu möten med
civilsamhället och näringslivet i syfte att samla in tankar, erfarenheter och idéer.
Referensgrupp inför varumärkesplattform
Samordnaren för arbetet önskar en representant från Funktionsrätt.
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§ 41

Granskningsgruppen
Erika har påbörjat ett arbete med att kartlägga bygg- och samhällsbyggnadsprocessen.
Detta är även inlagt som en aktivitet under verksamhetens grunduppdrag i kommunens
styr och ledningssystem.
Christer Glännestrand, verksamhetschef på kultur- och fritidsförvaltningen, föredrag
planerna för Framtidens bibliotek. Förslaget är framarbetat av arkitekt tillsammans med
personal som gett förslag på önskade funktioner utifrån behov man känner till från
verksamheten. Granskningsgruppen har varit med och gett stöd tidigt i processen och
bjuds även i processens senare inredningsskede.
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§ 42

Nästa mötesdatum
Beslut
Nästa möte är 17 december klockan 14-16.
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