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Plats

Rum 225, kommunhuset, Vänersborg

Tid

Måndag 21 september 2015, kl. 13.00 – 16.00

Närvarande

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 2

Utsedd att justera

Emma Badh (HSO)

Paragrafer

21-30

Underskrifter

Sekreterare

………………………………………………….

Helene Bolinder

Ordförande

………………………………………………….

Anna-Karin Sandberg

Justerande

………………………………………………….

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

Tjänstgör för

Tove af Geijerstam (BUN)
Christer Johnsson (HLF)

Ersättare
Marie-Louise Bäckman (SN)
Hans-Peter Nielsen (SBN)
Kristina Edvinsson (BN)
Leif-Olof Afredsson (SRF)
Övriga
Sophia Vikström, chef för byggnads- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Per Faxér, personligt ombud
Helene Bolinder, förvaltningsassistent

Ärenden
§ 21

Mötets öppnande och val av protokolljusterare

§ 22

Presentationsrunda

§ 23

Översyn av KRF:s reglemente

§ 24

Information av Sophia Vikström

§ 25

Frågor från HSO

§ 26

Information av Per Faxér

§ 27

Rapport från granskningsgruppen

§ 28

Ordförandeinformation

§ 29

Övriga frågor/övrig information

§ 30

Tid för resterande möten 2015
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§ 21

Mötets öppnande och val av protokolljusterare
Ordförande Anna-Karin Sandberg hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.
Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Emma Badh (HSO).
_________________________

§ 22

Presentationsrunda
Upprop samt snabb presentationsrunda genomfördes.
_________________________

§ 23

Översyn av KRF:s reglemente
Reglementet gicks igenom med gjorda ändringar enligt önskemål från förra mötet.
Förslag framkom att inte utöka rådet utan istället varva per termin, det vill säga att
man byter vissa nämnder efter ett halvår.
Rådet kommer att lämna över frågan om nytt "reglemente" till socialnämndens
presidium för vidare handläggning och det kommer att expedieras dit.
_________________________

§ 24

Information av Sophia Vikström
Sophia Vikström, chef för byggnads- och samhällsbyggnadsförvaltningen, var
inbjuden för att svara på frågorna från HSO nedan och eventuellt lämna övrig
information. Hon informerade om att alla kommunala badplatser ska
tillgänglighetsanpassas. I år har Skräcklans badplats åtgärdats. Ing-Marie Lagher
Kågerstig informerar om att DHR eventuellt kan sponsra en badrullstol på
Ursands badplats.
_________________________
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§ 25

Frågor från HSO
Scenen på gågatan och tillgänglighet
Enligt Sophia Vikström har alla önskemål från KRF gällande scenen nu åtgärdats,
bland annat har ett handtag satts upp.
Hörslinga Fyrkanten Vargön
Sophia Vikström informerade om att hörslingan i Fyrkanten inte fungerat på cirka
25 år och att en fastighetsinvestering behöver göras. Investeringarna för 2016 är
redan beslutade om, så tidigast kan det åtgärdas 2017. Det kommer eventuellt att
tas fram förslag på en mobil variant av hörslinga.
Det behövs även en generell översyn av alla hörslingor. Förslag framkom att
vaktmästare eller skyddsombud får det som en årlig arbetsuppgift. Sophia tar med
frågan.
Tillståndsgivningar för uteserveringar år 2016 – vilka krav kommer att
ställas?
Frågan avser tillgängligheten på uteserveringar. Riktlinjer finns, antagna år 2001,
dessa kommer ej att ändras för 2016. Angående om rökning är tillåten på
uteserveringen, svarade Sophia att det är inget lagkrav än och hänvisade till
riktlinjerna.
Förslag framkom att man kan lämna medborgarförslag om man vill ändra på
något i riktlinjerna och granskningsgruppen framförde att de gärna vill vara med
vid en sådan ändring. Till nästa möte kommer riktlinjerna att skickas ut till alla i
KRF.
TD2 – vad händer med den?
Licensen för tillgänglighetsdatabasen är betald för 2015, men det saknas pengar i
budgeten till personal. Sophia Vikström har äskat pengar till detta, men fått
avslag. Dialog pågår med kommundirektören om saken. Åsikter framkom att
frågan borde ligga under näringslivskontoret eller kommunstyrelsen.
_________________________
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§ 26

Information av Per Faxér
Per Faxér informerade om sitt arbete som personligt ombud. Cirka 75-80 % av
Sveriges kommuner har ett eller fler personliga ombud. Vänersborgs kommun har
sedan 2011 ett ombud och samarbetar med Trollhättans Stad som också har ett
ombud. Största delen av kostnaden finansieras genom statsbidrag.
Målgruppen är personer som är bosatta i kommunen, är 18 år eller äldre och som
har en psykisk funktionsnedsättning som upplevs medföra stora svårigheter i livet.
Ett personligt ombud kan vara ett stöd vid myndighetskontakter, följa med på
diverse möten, hjälpa till med att fylla i blanketter, inhämta information och så
vidare.
Mer information finns på kommunens hemsida under Omsorg &
Hjälp/Handikapp/funktionsnedsättning/Psykisk funktionsnedsättning/Personligt
ombud.
_________________________

§ 27

Rapport från granskningsgruppen
Gruppen har sedan förra mötet inte fått något att granska, men har fått i uppdrag
att lämna synpunkter angående kontaktinformation på kommunens hemsida.
Information gavs om att biblioteket kommer att flytta barn- och ungdomsavdelningen till nedre plan och vuxenavdelningen, caféet och tidningshörnan till
andra våningen. Fråga framkom hur detta påverkar tillgängligheten. Om möjligt
kommer nästa möte för KRF (inklusive studiebesök) att hållas på biblioteket.
_________________________

§ 28

Ordförandeinformation
Ombyggnationen av sessionssalen är nu klar. Det nya voteringssystemet är inte
klart.
Handikappkonsulenten Mia Harri är sjukskriven till och med 2015-09-30.
_________________________
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§ 29

Övriga frågor/övrig information
•

Socialnämnden har fått rätt i Högsta förvaltningsdomstolen angående
kostavgift på Brinkebo.
• Det var i somras svårt att rekrytera bland annat undersköterskor och personal
till gruppbostäder.
• Informationsblad angående ”Regler för cyklister” delades ut, där det bland
annat framkommer att cyklisten alltid har väjningsplikt gentemot gående.
• Fråga ställdes avseende nya riktlinjer angående parkeringstillstånd från och
med 2016-01-01 på grund av nytt lagkrav. Trafikingenjörerna Björn
Magnusson och/eller Marianne Blom inbjudes till nästa möte för att ge
information.
• Sekreteraren ges i uppdrag att till KRF beställa ”Konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning” i fickformat från Myndigheten för
delaktighet .
_________________________

§ 30

Tider för resterande möten 2015
Måndag 14 december

kl. 13.00-16.00

Rum 225

Gruppen framförde att måndag eftermiddag är en bra dag för möte, förslag på
tider för 2016 kommer att skickas ut innan nästa möte.
_________________________
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