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Närvarande
Beslutande

Tjänstgör för

Anna-Karin Sandberg, ordförande (SN)
Henrik Harlitz, vice ordförande (SN)
Annalena Levin (KS)
Ingvar Håkansson (SBN)
Kristina Edvinsson (BN)
Yvonne Karlsson (svårt att
tolka, bearbeta och förmedla
information)
Emma Badh (svårt att höra)
Ing-Marie Lagher Kågerstig (svårt att
röra sig)
Hasna Kecevic (svårt att se)
Per-Olof Levin (svårt att se)

Ersättare

Hans-Peter Nielsen (SBN)
Tommy Lagher (svårt att röra sig)

Övriga

Anne Ekstedt, folkhälsosamordnare
Anne Elfving, sekreterare

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Mötets öppnande
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
Vid dagens möte medverkar även Anne Ekstedt, folkhälsosamordnare, för att kunna
överbrygga information till KRF efter årsskiftet. Enligt förslag övergår rådet från
socialnämnden till kommunstyrelsen från och med ny mandatperiod.
§ 28

Föregående protokoll
Från föregående möte sker avstämning i bland annat följande ärenden;
-

Ledfyrarna (ljudsignaler) vid övergångsstället vid Järnvägsbacken har varit
avstängda nattetid utifrån klagomål från boende. Hans-Peter Nielsen
informerar om att ledfyrarna är igång, nu med sänkt ljud nattetid.

-

Tillgänglighetsfrågor, bland annat trottoarpratare. Problemet med
trottoarpratare har lyfts upp i Vänersborgsforum.

-

Arbetet med att uppdatera tillgänglighetsdatabasen ska komma igång under
2019.

§ 29

Rapport från granskningsgruppen
Det finns inga aktuella projekt att rapportera.
I övrigt sker en diskussion kring granskningsgruppens roll. KRF anser att
granskningsgruppen fyller en viktig funktion i att beakta tillgänglighetsaspekten vid
om- och tillbyggnader.
Vidare förs diskussioner om att granskningsgruppen utgör en resurs när det gäller all
offentlig byggnation, inte bara den som utförs i kommunens regi.
§ 30

Information om Ursand resort & camping
Daniel Aronsson, platschef för Ursand resort & camping, informerar om campingens
verksamhet och dess betydelse i form av intäkter för kommunen, detaljhandeln m.fl.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vidare informerar Daniel om kommande planer för campingen. KRF framför förslag
för att öka tillgängligheten ytterligare vid campingen, exempelvis ramper till stugor.

§ 31

Framförda synpunkter från Funktionsrätt Vänersborg
Funktionsrätt Vänersborg har inför dagens möte framfört följande synpunkter;
Vi önskar att man i framtiden planerar möten bättre, så att flera politiker kan vara
närvarande
Nya rådet rekommenderas att mötena planeras så att så att det blir så få möteskrockar
som möjligt med övriga nämndmöten.
Vi önskar att våra frågor går vidare till alla nämnder
Rådet föreslår att protokollet skickas ut till samtliga nämndpresidier för kännedom
framöver.
Vi har inte nått fram med våra önskemål under mandatperioden framförallt när det
gäller frågan om handikappkonsulenten
Efter en lång tid där tjänsten som handikappkonsulent varit vakant, finns nu en
utvecklingsledare för social inkludering, Erika Johansson, i vars uppdrag
handikappfrågorna ingår. Erika är föräldraledig fram till april 2019. Till dess kommer
Ewa Ferm Björklund, utvecklingschef, att ansvara för dessa frågor.
Anne Ekstedt informerar om att rådet är välkomna att höra av sig om önskemål om
vad tjänsten ska innehålla.
§ 32

Förslag till nya regler för KRF
Det finns nu ett förslag om att kommunfullmäktige för över ansvaret för kommunala
rådet för funktionshinderfrågor från socialnämnden till kommunstyrelsen och att i
samband med detta anta regler för rådet. Samtidigt föreslås nuvarande reglemente
upphävas.
Sekreteraren informerar om följande ändringar i det utsända förslaget efter
kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling; under ”Rådets sammansättning”, med
tillägget att även kultur- och fritidsnämnden ska ha en ledamot. Ordet handikapp ska
ersättas med funktionshinder i dokumentet.
Följande synpunkter och frågor framförs på förslaget till nya regler:

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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För de som arbetar och behöver ta ledigt för uppdraget är det negativt att inte
arvode kommer att utgå i fortsättningen. Om arvodet försvinner, borde
åtminstone de ordinarie (tjänstgörande) representanterna få arvode. Ordförande
och vice ordförande förklarar att det inte är förenligt med kommunallagens
regler att arvodera representanter som inte är förtroendevalda i kommunal
mening.



Granskningsgruppen, som utför att uppdrag i kommunens intresse, bör
fortsättningsvis få arvode.



Eftersom inga ersättarplatser ska finnas för de politiska representanterna ställs
fråga om hur representanterna kommer att utses. Det bör beaktas så att inte
enbart den styrande sidan blir representerad i rådet, utan fler partier bör vara
representerade.



Ersättare för de politiska representanterna bör finnas fortsättningsvis, men
endast delta då ordinarie ledamot har förhinder.



Under ”Rådets uppgifter” är skrivningen är inkonsekvent; ”Rådet har inte
några beslutsfunktioner” i förhållande till ”Av protokollsutdraget ska det
framgå om de politiskt tillsatta ledamöterna deltagit i beslutet”.



Begreppet ”handikapp” behöver ersättas med ”funktionshinder” i reglerna.



Avslutningsvis föreslås att organisationerna gör en skrivelse till
kommunstyrelsen med synpunkter och förslag om hur innehållet i KRF ska se
ut fortsättningsvis.

I övrigt framförs att information från nämnderna borde vara med som stående punkt på
dagordningen framöver.
§ 33

Avslutning
Ordföranden avslutar mötet med att tacka alla för den här perioden och framför tack
till sekreteraren. Vice ordförande tackar ordföranden och övriga deltagare.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

