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Plats

Rum 225, kommunhuset, Vänersborg

Tid

Måndag 15 juni 2015, kl. 13.00 – 16.00

Närvarande

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Yvonne Karlsson (FUB)

Paragrafer

11-20

Underskrifter

Sekreterare

………………………………………………….

Helene Bolinder

Ordförande

………………………………………………….

Anna-Karin Sandberg

Justerande

………………………………………………….

Yvonne Karlsson
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Närvarolista
Beslutande
Anna-Karin Sandberg (SN)
Henrik Harlitz (SN)
Peter Göthblad (KS)
Ingvar Håkansson (SBN)
Anneli Guilotte (BN)
Birgitta Persson (BUN)
Christer Johnsson (HLF)
Yvonne Karlsson (FUB)
Emma Badh (HSO)
Ing-Marie Lagher Kågerstig (DHR)
Lennart Kristensson (SRF)

Tjänstgör för

Annalena Levin (KS)

Tove af Geijerstam (BUN)

Ersättare
Stefan Larsson (SN)
Hans-Peter Nielsen SBN) (kl. 13.00-13.55, 15.05-16.00)
Kristina Edvinsson (BN)
Jarl Helgegren (HSO)

Övriga
Andreas Knutsson, gatuchef, § 14
Marie Dahlin, kommunstyrelsens ordförande, § 14
Bo Carlsson, kommunstyrelsens 2:e v ordförande, § 14
Marie Apell, samordnare för socialt företagande i Samordningsförbundet, § 17
Camilla Almgren, arbetar på E.L.S.A hundcoop, § 17
Helene Bolinder, förvaltningsassistent
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Ärenden
§ 11

Mötets öppnande och val av protokolljusterare

§ 12

Presentationsrunda

§ 13

Översyn av KRF:s reglemente

§ 14

Frågor från HSO

§ 15

Rapport från granskningsgruppen

§ 16

Val till ny granskningsgrupp

§ 17

Information om sociala företag

§ 18

Ordförandeinformation

§ 19

Övrig information

§ 20

Tider för resterande möten 2015
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§ 11

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 (FUB).
_________________________

§ 12

Presentationsrunda
Upprop genomfördes. Presentationsrunda genomfördes under § 4 Frågor från
HSO.
_________________________

§ 13

Översyn av KRF:s reglemente
Reglementet gicks igenom med gjorda ändringar enligt önskemål från förra mötet.
Det informerades om att kanslichefen Katrin Siverby håller på att gå igenom
samtliga reglementen, även KRF:s.
_________________________

§ 14

Frågor från HSO
Rehabbaden i Vänerparken och Hallevibadet
Marie Dahlin och Bo Carlsson, båda från kommunstyrelsen, var inbjudna för att
svara på frågan.
Man är medveten om önskemålet att rehabbad ska finnas kvar och inser allvaret i
frågan. Rehabbadet i Vänerparken stänger 30 juni, men man ska försöka lösa så
att det hålls öppet under oktober-december. Det saknas pengar, kostnaden är cirka
1-1,5 Mkr per år. Nu pågår förhandlingar med fastighetsägare och Vattenpalatset
och besked kommer troligtvis efter sommaren. Regionen tar inget ansvar, men kan
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eventuellt ta en del av kostnaden. Sjukvården ordinerar inte längre rehabbad. Det
är heller ingen lagstadgad verksamhet för kommunen.
Rehabbadet i Hallevi ska, enligt uppgift från Peter Nilson, enhetschef för Arena
och fritid, vara tillgängligt för olika grupper med olika svårigheter enligt avtal.
Information gavs till Marie Dahlin och Bo Carlsson att översyn av KRF:s
reglemente görs och att KRF önskar höra till kommunstyrelsen eftersom frågorna
är övergripande.
Scenen på gågatan och tillgänglighet
Andreas Knutsson, gatuchef, var inbjuden för att svara på frågor.
På gågatescenen har ett extra steg tillkommit som borde varit bredare. Önskemål
finns om handtag/räcke att hålla sig i. Scenen är kontrastmarkerad.
I plantaget har den nya lekplatsen öppnat, som är tillgänglig för alla. Sanden på
vägarna i plantaget kommer att bli hårdare och därmed mer lättkörda för rullstolar
och rullatorer.
Inventering behöver göras angående ränndalar som är för höga för rullstolar och
rullatorer. ”Tänket” finns vid nyanläggningar och vid ändringar/reparationer.
Andreas tar med sig diverse frågor tillbaka till sin förvaltning; exempelvis häck
Vallgatan/Södergatan som behöver tas bort alternativt sänkas, Thernqvists
blommor som ställer ut saker i vägen och diverse problem vid Café Cult som
ställer bord och bänkar på trottoaren och med rök i lokalen och vid ingången.
Andreas informerade även om att man kan göra felanmälan till kommunen på
hemsidan under Bygga, bo & miljö. Där finns information om e-post, telefon och
en app som man kan ladda ner.
Hörslinga Fyrkanten Vargön
Sophia Wikström, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen, är inbjuden till KRF i
september för att svara på frågan.
Ordentlig presentation av ledamöterna
Utförlig presentation gjordes laget runt, av alla närvarande ledamöter och
ersättare, om bland annat bakgrund och kunskap/intresse om funktionshinderfrågor.
_________________________
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§ 15

Rapport från granskningsgruppen
Gruppen har sedan förra mötet fått ett antal ritningar att granska. Bland annat över
förskolan på Ringgatan och moduler på Norra skolan och Öxnereds skola.
_________________________

§ 16

Val till ny granskningsgrupp
Till ny granskningsgrupp valdes Ing-Marie Lagher Kågerstig (sammankallande),
Lennart Kristensson, Yvonne Karlsson och Emma Badh samt ersättare Leif-Olof
Alfredsson.
_________________________

§ 17

Information om sociala företag
Marie Apell, samordnare på Samordningsförbundet och Camilla Almgren som
arbetar på E:L:S:A hundcoop informerade om sociala företag.
Samordningsförbundet har bland annat som uppgift att stödja sociala företag som
hjälper personer som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden.
E.L.S.A hundcoop i Vänersborg är ett socialt företag som har 7 anställda och 6
delägare. Man har 14 hundar på dagisplats och även hundar som enbart rastas. En
utbyggnad av verksamheten är på gång.
Fler exempel på sociala företag är Servicekompaniet som städar allmänna
toaletter, sanerar klotter m.m, Ergo Clean som är under uppbyggnad, och ligger
under arbetsmarknadsavdelningen och ska sköta inre städ. Dessutom finns Veris i
Mellerud som syr och bakar.
En utbildningsdag kommer att anordnas 16/9 gällande sociala företag.
_________________________
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§ 18

Ordförandeinformation
Ombyggnation av sessionssalen pågår, med ramp på ena sidan till podiet. Nytt
voteringssystem är på gång.
Information gavs om protokollskrivning. Eftersom KRF har diskussionsprotokoll
kan inte allt redovisas. Vill man vara säker på att något ska stå med får man säga
till att ”detta vill jag ska stå i protokollet”.
_________________________

§ 19

Övrig information
Handikappkonsulenten Mia Harri är sjukskriven till och med 2015-06-23 och
kommer att byta rum när hon är tillbaka.
_________________________

§ 20

Tider för resterande möten 2015
Måndag 21 september
kl. 13.00-16.00
Måndag 14 december
kl. 13.00-16.00
_________________________

Rum 225
Rum 225
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