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Plats

Hörsalen, biblioteket, Vänersborg

Tid

Måndag 14 december 2015, kl. 13.00 – 16.00

Närvarande

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 2

Utsedd att justera

Christer Johnsson (HLF)

Paragrafer

31-40

Underskrifter

Sekreterare

………………………………………………….

Helene Bolinder

Ordförande

………………………………………………….

Anna-Karin Sandberg

Justerande

………………………………………………….

Christer Johnsson
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Närvarolista
Beslutande
Anna-Karin Sandberg (SN)
Marie-Louise Bäckman (SN)
Ingvar Håkansson (SBN)
Anneli Guilotte (BN)
Tove af Geijerstam (BUN)
Christer Johnsson (HLF)
Yvonne Karlsson (FUB)
Emma Badh (HSO)

Tjänstgör för
Henrik Harlitz (SN)

Ersättare
Hans-Peter Nielsen (SBN)
Kristina Edvinsson (BN)
Jarl Helgegren (HSO)
Övriga
Elin Johannesson, socialbibliotekarie
Marie-Louise Olers, biblioteks- och konsthallschef
Björn Magnusson, trafikingenjör
Marianne Blom, trafikingenjör
Helene Bolinder, förvaltningsassistent

Ärenden
§ 31

Mötets öppnande och val av protokolljusterare

§ 32

Upprop/presentationsrunda

§ 33

Rundvandring och information angående biblioteket

§ 34

Information av Björn Magnusson och Marianne Blom

§ 35

Frågor från HSO

§ 36

Information om resor till och från daglig verksamhet inom OoF

§ 37

Rapport från granskningsgruppen

§ 38

Ordförandeinformation

§ 39

Övrig information/övriga frågor

§ 40

Mötestider 2016
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§ 31

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

§ 32

Upprop/presentationsrunda
Upprop genomfördes.
_________________________

§ 33

Rundvandring och information angående biblioteket
Elin Johannesson, socialbibliotekarie genomförde rundvandring på biblioteket och
informerade bland annat om flytten av avdelningarna (barnavdelning, lättläst och
utländsk litteratur på våning 1 och vuxenavdelning, musik, tidningshörna, café på
våning 2). Elin som har hand om personer/grupper som har svårt att exempelvis se
eller röra sig informerade även om ”Boken kommer”, talböcker och Legimus. Hon
delade också ut broschyrerna ”Boken kommer”, ”Lyssna på din dagstidning” och
”Låna och läs en talbok”.
Därefter informerade Marie-Louise Olers, biblioteks- och konsthallschef bland
annat om att det finns tre olika förslag att bygga biblioteket på Huvudnästomten
och hon svarade även på frågor om hissen, hörslinga med mera.
Det framkom även förslag från KRF att ha dagstidningar på båda våningarna, mer
anpassade sittplatser på våning 1 och att granskningsgruppen ska kontaktas om det
ska byggas eller ändras om.
_________________________

_______________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
(KRF)

Sammanträdesdatum

Sida

2015-12-14

4 (6)

§ 34

Information av Björn Magnusson och Marianne Blom
Trafikingenjörerna Björn Magnusson och Marianne Blom informerade om
parkeringstillstånd för rörelsehindrade som lagändrades 2015-01-01. Nu gäller
tillståndet i 5 år, istället för som tidigare 3 år, det har förtydligats vem som är
behörig att få tillstånd och samma villkor gäller för hela landet.
Sedan informerades om regler och utformning av uteserveringar, där en utredning
pågår för att ändra riktlinjerna i kommunen. Granskningsgruppen påpekade att de
vill vara med i det arbetet.
Det informerades även om regler för reklam och varudisponering utanför butik, så
kallade trottoarpratare, där det är Polismyndigheten som ger tillstånd.
Förslag framkom om att göra en tillgänglighetspromenad tillsammans med
näringsidkare i Vänersborg.
_________________________

§ 35

Frågor från HSO
Rehab-badet (vad händer efter årsskiftet?)
Vattenpalatset kommer att ta över rehab-badet, och alla kommer att kunna bada
där, förutom när det är uthyrt. Kontraktet är ännu inte klart.
Hallevibadet är i gång, men fungerar dåligt.
Kontroll av förare för färdtjänst- och skolskjutstaxi (krävs det utdrag från
belastningsregistret?)
Svar gavs att självklart krävs det utdrag från belastningsregistret.
Information önskas från bibliotekets chef angående ommöblering av
biblioteket
Se § 33.
________________________
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§ 36

Information om resor till och från daglig verksamhet inom
omsorg om funktionshindrade, OoF
Information gavs om socialnämndens beslut 2015-11-26, § 211, om att upphandla
resor till och från daglig verksamhet inom OoF eftersom det strider mot lagen att
bedriva sådana transporter i egen regi.
_________________________

§ 37

Rapport från granskningsgruppen
Gruppen har sedan förra mötet granskat Cypressen och kommer att granska
Tagelgatan.
Missnöje framförs angående kopierade ritningar, dessa behöver ses i naturlig
storlek.
Granskningsgruppen behöver få en enklare utbildning i att läsa ritningar.
_________________________

§ 38

Ordförandeinformation
Policy för funktionshinderfrågor ska revideras vartannat år, så detta behöver KRF
börja jobba med våren 2016.
Det nya förslaget på reglemente för KRF har varit uppe på socialnämndens
presidium 2015-12-08, men gick inte vidare till socialnämnden.
Planarkitekt Pål Castell kommer att bjudas in vid senare tillfälle för att prata om
det nya förslaget om ny översiktsplan för Vänersborgs kommun.
Handikappkonsulenten Mia Harri har börjat arbeta 25 %.
_________________________
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§ 39

Övrig information/övriga frågor
•

Fråga om kommunen erbjuder stöd till föreningar för inköp av hjärtstartare?
Förslag att bjuda in någon tjänsteman och/eller politiker för att prata om
föreningsbidrag.
• Länk på hemsidan önskas till register på hjärtstartare och förslag att tipsa
Vänersborgaren som kan skriva om var de finns. Man kan även gå in på
www.hjartstartarregistret.se och söka på Vänersborgs kommun.
• ”Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning” i
fickformat från Myndigheten för delaktighet delades ut. Ytterligare exemplar
finns hos sekreteraren om någon behöver.
_________________________

§ 40

Mötestider 2016
Mötestider för 2016 fastslogs enligt följande:
Måndag 29 februari
kl. 13.00--16.00
Tisdag 7 juni
kl. 13.00--16.00
Måndag 26 september kl. 13.00--16.00
Måndag 5 december kl. 13.00--16.00
_________________________

Rum 225
Rum 225
Rum 225
Rum 225
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