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Plats

Rum 225, kommunhuset, Vänersborg

Tid

Måndag 22 september 2014, kl. 13.30 – 16.30

Närvarande

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Paragrafer

154-161

Underskrifter

Sekreterare

………………………………………………….

Mia Harri

Ordförande

………………………………………………….

Marie-Louise Bäckman

Justerande

………………………………………………….

Ing-Marie Lagher Kågerstig
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Närvarolista
Ledamöter
Marie-Louise Bäckman, ordf (SN)
Peter Göthblad (BN)
Åsa Olin (HSN)
Yvonne Karlsson (FUB)
Berit Swärd (HRF)
Ing-Marie Lagher Kågerstig (DHR)
Lennart Kristensson (SRF)

Ersättare
Leif Höglund (SN)
Madelaine Karlsson (KS)
Ingvar Håkansson (SBN)

Övriga
Mia Harri, handikappkonsulent
Pål Castell, planarkitekt och projektledare för ÖP
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Ärendelista
1. Mötets öppnande – val av protokolljusterare
2. Presentationsrunda
3. Pål Castell, planarkitekt och projektledare, informerar om arbetet med ny Översiktsplan
4. Handikappkonsulenten informerar
5. Frågor från HSO
6. Rapport från granskningsgruppen
7. Ordförandeinformation
8. Övriga frågor?
9. Tid för resterande sammanträden 2014
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§ 154

Sammanträdets öppnande, val av protokollsjusterare
Ordförande Marie-Louise Bäckman hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.
Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Ing-Marie Lagher Kågerstig.
___________________

§ 155

Presentationsrunda
Mötesdeltagarna presenterade sig.
___________________

§ 156

Pål Castell, planarkitekt och projektledare, informerar om
arbetet med ny Översiktsplan, ÖP
Gamla Översiktsplanen (ÖP) antogs för 8 år sedan, och arbetet pågår nu med att ta
fram en ny. Den nya ÖP:n är tänkt att gälla från 2015 eller 2016, beroende på hur
lång tid processen tar. Troligen kommer beslut att kunna fattas i årsskiftet
2015/2016. Pål berättar om syftet med en ÖP och processen för att ta fram en ny.
Det handlar om komplexa frågor som kräver att många hjälps åt. Pål gör en liknelse
med bisamhällen, där ett stormöte kommer överens om riktningen och först därefter
tar det hela fart. Ett antal studenter från Chalmers kommer att delta i processen
utifrån olika infallsvinklar, de kommer att presentera sina arbeten 30/1 2015.
Diskussionerna kring ÖP:n hålls just nu på ett bredare och mer översiktligt plan,
detaljer och konkreta förslag kommer senare. Man skulle t ex kunna skriva in i
ÖP:n att vi skall sträva efter god/hög tillgänglighet i Vänersborg, att vi skall bli
bäst inom vissa områden etc.
När något finns omnämnt i ÖP är det lättare att argumentera för det. I arbetet med
ny översiktsplan är det därför angeläget att få med funktionshinder- och
tillgänglighetsaspekter. Ett öppet forum kommer att hållas 2 oktober på Folkets
Hus, då alla är välkomna. Intresserade anmäler sig till Pål.
______________________
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§ 157

Handikappkonsulenten informerar
Geologiprojekt
Handikappkonsulenten och delar av Granskningsgruppen är involverade i ett
projekt för att lyfta fram platser av särskilt geologiskt intresse runt Halle- och
Hunneberg. Fem platser ingår i projektet: klapperstensfältet på Vänersnäs;
hällarna vid Nordkroken (det subkambriska peneplanet); Gyllene Spiken vid
Hunnebergs östra sida; Brudfallet vid Bergagården samt kalkstensgrottorna vid
Tunhems kyrka. I projektet ingår tre delar: dels en permanent utställning på
kungajaktsmuseet, dels en folder med karta och beskrivning av de aktuella
platserna, samt informationsskyltar på respektive plats. I foldern är tanken att
tillgängligheten på platsen, liksom möjligheterna att ta sig dit, skall finnas med
som en del vid varje anhalt. Det handlar alltså inte om att ta fram några nya
besöksmål, utan att lyfta fram redan befintliga företeelser och göra dem
intressanta och tillgängliga för fler. Kanske någon av anhalterna kan vara ett
lämpligt utflyktsmål för rådet till våren?

Uppsittningsramp vid Brätte Ridskola
Det saknas en uppsittningsramp vid ridskolan, något som skulle kunna möjliggöra
deltagande för fler ryttare med funktionsnedsättning. Det kan vara svårt att sitta
upp från marken eller en pall, särskilt för vuxna som inte kan lyftas upp på
hästryggen på samma sätt som en del barn.
Det finns önskemål om att utöka verksamheten för funktionshindrade ryttare och
utbildad personal finns på ridskolan, liksom en passande häst. Det är dock svårt
att nå ut och man har i nuläget endast ett fåtal ryttare med funktionsnedsättning.
Med en uppsittningsramp skulle tillgängligheten förbättras. Det har visat sig
finnas en nedmonterad ramp på ridskolan sedan tidigare, och frågan är lämnad till
Arena-Fritid för att se om det går att använda den befintliga rampen eller om det
kan behövas en helt ny.

Ritningsutbildning för granskningsgruppen
Granskningsgruppen har tidigare efterfrågat ett utbildningstillfälle med
byggnadsförvaltningen för att få mer kunskap i hur ritningar konstrueras och bör
tolkas. I samråd med granskningsgruppen och Emma Bönnestig har utbildningen
skjutits upp till 2015 i avvaktan på den nya mandatperioden.
______________________
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§ 158

Frågor från HSO
Tillgängligheten i Vänersalen
Det finns många brister, till exempel när det gäller rörelsehinder och hörsel.
Besökare som använder rullstol kommer inte ner utan är hänvisade till att sitta
längst bak/upp i salen. Hörslinga har funnits men kopplats ur i samband med
renovering, av oklar anledning. Även skyltningen är bristfällig.
Kommunen hyr lokalen av Vänerparken Property, och då det är osäkert hur det
kommer att se ut i framtiden vill man inte i nuläget begära åtgärder av
Vänerparken Property då detta kommer att läggas på hyran. Förhoppningsvis blir
nya Sessionssalen mer tillgänglig efter renoveringen, och går att använda till
större arrangemang.
Under tiden anser HSO att det vore önskvärt med information om bristerna i
tillgänglighet i Vänersalen, så arrangörer kan undvika att hyra den om de har
behov av en tillgänglig lokal.

Scenen på gågatan
När det gäller den nya scenen råder oklarhet om vilket som är det senaste
förslaget, och om bygglov finns för den versionen. Rivningstillstånd gavs för den
nuvarande scenen, då den var farlig och måste bort, och en ny scen är under
uppbyggnad. Invigning är planerad till oktobermarknaden. Det kommer inte att bli
en ramp som löper runt scenen, utan en utdragbar variant på framsidan.
Peter Göthblad, ordförande i Byggnadsnämnden, hänvisade till hur
ärendehanteringen har gått till och att beslutet har överklagats, men att
länsstyrelsen avvisade överklagandet då anmälande part inte ansågs direkt berörd.
Flera intressen kolliderar i den här frågan, då uteserveringar, godstransporter och
annan verksamhet på platsen gör att rampen byggs kortare än vad riktlinjerna
anger, och att scenen inte hamnar på den plats som först var aktuell.
Ljudmiljön i Skräcklestugan
Ljudabsorberande plattor finns i taket, men de känns otillräckliga. Ordföranden
har talat med Sophia Vikström som menar att man får se över att allt är uppsatt
som det ska, och sedan i så fall komplettera med fler. Kanske behövs en
ljudmätning, det har blivit mycket fler besökare än väntat, så kanske behövs
ytterligare plattor. Frågan är om den upplevda dåliga ljudmiljön beror på antalet
besökare eller på själva miljön?
Anpassning/tillgänglighet, scenen i Plantaget
Det finns i nuläget inga anslag i budget för åtgärder för ökad tillgänglighet vid
paviljongen. De gångstråk som anläggs kommer att vara släta och tillgängliga för t
ex rullstol. Förändringar i Plantaget kommer att ske med några års perspektiv, i ett
första skede skall ett antal träd fällas och gångarna ses över.
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Hörslinga i Fyrkanten i Vargön
Men så många kulturarrangemang borde det vara angeläget med en god ljudmiljö.
Tekniken går framåt, och något lämpligt för lokalen borde finnas.
I Brålanda finns slinga i församlingshemmet, och eventuellt även hos Väntjänsten.
_________________________
§ 159

Rapport från Granskningsgruppen
Gruppen har varit involverade i det tidigare nämnda geologiprojektet.
Ing- Marie har också deltagit i en utbildning från regionens MR-piloter, om
mänskliga rättigheter. I utbildningen talades bland annat om rättighetsbärare och
skyldighetsbärare. Utbildningen var enligt Ing-Marie mycket bra, och hon
rekommenderar alla som har möjlighet att gå en liknande. Mer information finns
på http://www.mr-piloterna.se/.
_________________________

§ 160

Ordförandeinformation
Förslag till policy för funktionshinderfrågor
Policydokumentet har nu passerat socialnämnden. Detta skedde i juni, och
förslaget till ny policy för funktionshinderfrågor kommer härnäst att antas av
Kommunfullmäktige.
Förfrågan om att delta i rådet
En förfrågan om deltagande har kommit från föreningen Attention i Uddevalla
med omnejd. Föreningen Attention är ett förbund som samlar barn, unga och
vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar t ex ADHD, Aspergers
syndrom, Tourettes syndrom och OCD (tvångssyndrom) och deras anhöriga samt
yrkesverksamma inom området. Funktionsnedsättningarna inom förbundet
handlar om perception, att tolka omvärlden och sinnesintrycken, att reglera sin
aktivitetsnivå, att styra impulser, social interaktion, finmotorik och tal etc.
Det har av hävd varit HSO som utser representanter och ersättare för de olika
svårighetsområdena, även om detta inte uttryckligen står reglerat varken i det nya
policyförslaget eller i det nuvarande reglementet. Det är möjligt att Attention och
FUB kunde dela på representantskapet för gruppen svårt att bearbeta, tolka och
förmedla information, men det behövs mer information och kontakt med
föreningen innan något sådant kan diskuteras vidare. Rådet menar att det vore bra
att veta hur många av föreningens ca 600 medlemmar som kommer från
Vänersborg. Ordföranden ska ta kontakt med Attention för dialog och mer
information, och återkommer med mer information kring detta vid nästa möte
med rådet.
______________________
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§ 161

Tider för resterande sammanträden 2014
Måndag 1 december kl.13.30
_____________________
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