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Plats

Rum 225, kommunhuset, Vänersborg

Tid

Måndag 1 december 2014, kl. 13.30 – 16.30

Närvarande

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Yvonne Karlsson

Paragrafer

162-169

Underskrifter

Sekreterare

………………………………………………….

Mia Harri

Ordförande

………………………………………………….

Johan Ekström

Justerande

………………………………………………….

Yvonne Karlsson
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Närvarolista
Ledamöter
Peter Göthblad (BN)
Lisbeth Brodin (BUN)
Johan Ekström (KS)
Åsa Olin (HSN)
Christer Johnsson (HLF)
Yvonne Karlsson (FUB)
Ing-Marie Lagher Kågerstig (DHR)
Lennart Kristensson (SRF)

Ersättare
Henrik Harlitz (SN)
Ingvar Håkansson (SBN)
Maria Nilsson (HSN)
Jarl Helgegren (HSO)

Övriga
Mia Harri, handikappkonsulent
Annelie Bengtsson, personalspecialist
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Ärendelista
1. Mötets öppnande – val av protokolljusterare
2. Presentationsrunda
3. Annelie Bengtsson informerar om Botswana-projektet
4. Handikappkonsulenten informerar
5. Frågor från HSO
6. Rapport från granskningsgruppen
7. Ordförandeinformation
8. Tid för sammanträden 2015
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§ 162

Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare
Tf ordförande Johan Ekström hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.
Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Yvonne Karlsson.
___________________

§ 163

Presentationsrunda
Mötesdeltagarna presenterade sig.
___________________
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§ 164

Annelie Bengtsson, personalspecialist och projektledare,
informerar om Botswanaprojektet
Rådet har tidigare informerats om det projekt som Vänersborgs kommun driver
tillsammans med Botswana, och då en delegation från Vänersborg nyligen varit i
Botswana kommer Annelie för att berätta om hur projektet fortskrider. Mycket i
projektet handlar om attityder, information och upplysning. Att åstadkomma
förändring och göra skillnad, särskilt för de berörda barnen. Det finns även
funderingar på om vi från svensk sida kan bidra med t ex hjälpmedel och annan
utrustning, och hur det i så fall kan lösas praktiskt.
Den delegation från Botswana som var i Vänersborg under våren var mycket
imponerade av KRF och dess arbetssätt, och rådet finns omnämnt som ett gott
exempel i flera olika sammanhang. Annat som man tycker att vi i Sverige och
Vänersborg är bra på är t ex att jobba individbaserat och inte gruppbaserat inom
skolan, och att vi har en mer positiv och öppen syn på funktionsnedsättning och
funktionshinder i allmänhet.
En särskilt positiv företeelse i Botswana är deras så kallade ”Kgotla meetings”,
möten med och för hela byn, där alla nås direkt och invånarna får en direktkontakt
med tjänstemän och liknande. Sedan förra gången Vänersborgs representanter
besökte Botswana märks skillnad ibland annat att man nu delat upp den stora
barngruppen i skolan utefter ålder. Tidigare placerades t ex barn med fysiska
funktionsnedsättningar i särskola, nu hade två barn gått över till vanlig skola.
Mycket handlar om att synliggöra funktionshinder, berättelser om familjer som har
barn med funktionsnedsättning kan visa att det inte behöver vara så svårt eller
hemskt, positiva berättelser ger en bättre bild av funktionsnedsättning och
funktionshinder. Det är ett framsteg att människor alls vågar tala om det.
______________________
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§ 165

Handikappkonsulenten informerar
Nätverksträff i Alingsås
Det nationella nätverket för tillgänglighetsfrågor har haft träff i Alingsås i
oktober, under rubriken ”Tillgänglighet och delaktighet -en utmaning för alla”.
Under dagarna presenterades bland annat goda exempel på arbete med tillgänglig
fritid, idrott och kultur, liksom aktuell information från Myndigheten för
delaktighet (MFD), Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Boverket.
Material med uppföljning av bland annat funktionshinderpolitiken och
kollektivtrafik skickas runt, och finns även för utlåning hos handikappkonsulenten
för den intresserade.
Kognitionssimulator
På Hjälpmedelsinstitutets (HI) hemsida finns en så kallad kognitionssimulator där
man som användare själv kan uppleva ett antal kognitiva funktionshinder.
Simulatorn ger en bild av hur det kan vara att försöka delta i en lektion i ett
klassrum utifrån olika svårigheter, den rekommenderas till alla som har möjlighet
att prova den. Kognitionssimulatorn hittas på följande länk:
http://www.hi.se/hjalpmedel/hjalpmedel-i-skolan/kognitionssimulatorn/
Uppdaterad ”tappelapp” gällande våld i nära relation
För några år sedan tog socialförvaltningen fram ett lättläst informationsmaterial
kring våld i nära relation. En del i detta var en liten så kallad ”tappelapp” med
hemsidor och telefonnummer till instanser där man som drabbad kan söka hjälp och
information. Denna har nu reviderats och tryckt på nytt, och rådets medlemmar får
med sig några exemplar för kännedom och spridning. Även den något större
informationsfoldern kommer att revideras, tryckas upp och spridas under våren.
Åsa Olin tipsar om att lämna den här typen av material på t ex omklädningsrum
eller toaletter, då det kan vara ett av få ställen dit drabbade kan gå utan
övervakning.
Borås i finalen av Access City Award
Borås har tagit sig ända till finalen av den europeiska tävlingen för tillgängliga
städer, EU:s Access City Award, och är nu en av de sju städer som inbjudits till
Bryssel den 3 december för prisceremonin i årets tävling.
______________________
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§ 166

Frågor från HSO
Granskning av den planerade lekplatsen i Plantaget
Från HSO undrar man bland annat om placeringen mellan två starkt trafikerade gator, hur
tillgänglig lekplatsen kommer att bli samt hur tidsplanen ser ut. Handikappkonsulenten
har varit i kontakt med Hans Wallmander som meddelar att man inte ser några problem
med placeringen då lekplatsen kommer att ha staket med grindar, och att den skall vara
tillgänglig. Invigning är planerad till 6 juni 2015. Henrik Harlitz förtydligar att
tillgängligheten bland annat består i att man valt plattor i stället för sand, att det finns bord
som är tillgängliga även för den som sitter i rullstol och att klätterställning kommer att ha
ett system som kan styras från marken, med t.ex. lampor som kan tändas och släckas.
Detta innebär att även den som inte kan klättra i själva klätterställningen ändå kan vara
med och delta i och påverka leken.
Påminnelse om problemet med trottoarpratarna, förbud?
Tillgängligtenen i centrum försämras ordentligt av trottoarpratare och annat som ställs ut
av butikerna. Diskussioner med Forum Vbg med flera har inte gett något resultat, och
flera butiker tar upp mycket utrymme på utsidan. Är det möjligt att införa ett totalförbud
mot trottoarpratare, som i t ex Jönköping? Hur går man till väga för att få igenom ett
förbud? De butiker som inte har skyltfönster mot gågatan kanske är mer beroende av att
kunna ha någon form av skyltar för att visa vägen till sina butiker, det är viktigt att inte
glömma bort dem. Åsa Olin uppmuntrar alla som har önskemål om ett förbud att ta
möjligheten att lämna medborgarförslag. Tf ordförande föreslår en motion från HSO till
kommunfullmäktige, gärna med konstruktiva förslag och en så kallad ”att-sats” om att
förbjuda trottoarpratare.
Brist på gruppboenden
Det är brist på gruppboenden, nu är det fem platser som fattas. Yvonne Karlsson undrar
hur gången är när det gäller gruppboenden: vem ritar, hur planerar och tänker kommunen?
Det vore önskvärt att få vara med i diskussionerna och ha synpunkter t ex om placering,
omgivningar etc. i ett tidigare skede än när väl ritningen är klar. Henrik Harlitz informerar
om att arbetet med gruppboenden är en ständigt pågående process. Det är inte så lång kö
nu, de flesta får, eller blir erbjudna, en plats inom tre månader. Behov och efterfrågan ses
över och relateras till ekonomi. Samtliga byggen skall också vara tillgängliga.
Socialförvaltningen har kunskapen om de planerade hyresgästernas behov, och följer lagar
och regler. Om t.ex. en förening vill vara med i planeringen går det att kontakta
förvaltningen och erbjuda sig att vara med redan i ett planeringsskede.
Rehabbadet Vänerparken
Antalet användare har ökat, vilket gör det extra olyckligt att situationen och
framtiden nu är osäker. Åsa Olin informerar om att det är regionen, inte
kommunen, som drivit verksamheten hittills, och det kontraktet går ut i juni 2015.
Införandet av Vårdval Rehab gör att ingen kan veta hur behov och efterfrågan
kommer att se ut.
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HSN ser idag ingen anledning att hyra badet, man har tidigare hyrt ut vidare till
föreningar etc. och möjligen kan dessa föreningar skapa en organisation för att
själva hyra av fastighetsägaren. Mycket är ännu oklart med fastighetsägarens planer
för lokalerna. Vänerparken Property är dem man ska vända sig till vid frågor.
Kan kommunen gå in på samma sätt som Trollhättan stad har gjort med
Älvhögsborg? Kommunen äger väl Brålandas och Vargöns bad?
Tf ordförande informerar om att Marie Dahlin kommer att ha en överläggning
med ordförande i HSN, det utfärdas dock inga löften i samband med detta.
Vad händer med Tillgänglighetsdatabasen?
Tf ordföranden informerar om att samhällsbyggnadsnämnden har fått
budgettillskott på 50.000 kr vilket gäller för 2015 så troligen är det först 2015 som
det kommer att hända något med TD.
Bristande tillgängligheten på muséet
Regionens kulturnämnd har budgeterat för byggande av en hiss vid muséet under
2016. Det kommer att bli en hiss i glas, placerad på baksidan av huset.
_________________________

§ 167

Rapport från Granskningsgruppen
Gruppen har inte haft några uppdrag sedan senaste rådsmötet.
_________________________

§ 168

Ordförandeinformation
Tf ordförande Johan Ekström framför information från ordinarie ordförande
Förfrågan om att delta i rådet
En förfrågan om deltagande kom till förra rådsmötet från föreningen Attention i
Uddevalla med omnejd. Ordföranden har varit i kontakt med Attention och fått
besked om att ca 70 av föreningens medlemmar finns i Vänersborg. Därmed
skulle de kunna engagera sig i rådet, men enligt det gamla (ännu gällande)
reglementet så är det HSO som nominerar representanter till rådet. Om man från
Attention vill delta i rådet får föreningen därför gå via HSO.
______________________

§ 169

Tider för sammanträden 2015
Då rådets sammansättning för kommande mandatperiod ännu inte är fastställd så
finns inga mötestider beslutade.
_____________________
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