SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor

2018-02-26

Protokoll från Vänersborgs kommun

Protokoll från Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor (KRF) 2018-02-26
Tid:

Kl 13:00-15.30

Plats:

Vänersborg, kommunhuset, Södergatan 16 A,
konferensrum ”Vänersborg”

Justerare
Ing-Marie Lagher Kågerstig
.

Paragrafer
1-10

Underskrifter
Sekreterare:
Anne Elfving
Ordförande:
Anna-Karin Sandberg
Justerare:
Ing-Marie Lagher Kågerstig

1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor

2018-02-26

Närvarande
Beslutande

Tjänstgör för

Anna-Karin Sandberg, ordförande (SN)
Ingvar Håkansson (SBN)
Christer Johnsson (svårt att tåla vissa
ämnen)
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-Lie Lindgren, folkhälsosamordnare, § 3
Anne Elfving, sekreterare

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§1

Mötets öppnande
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
§2

Föregående protokoll
Inga synpunkter, förutom den återkommande frågan kring handikappkonsulenten,
lämnas på föregående protokoll från 2017-11-27.
§3

Förebyggande arbete av ohälsa bland funktionshindrade
Vid KRF:s möte 2017-09-04 behandlades frågan om hur kommunen arbetar för att
förebygga onödig ohälsa bland funktionshindrade. I samband med mötet framfördes
önskemål om att arbeta vidare med denna fråga framöver och att bjuda in
folkhälsosamordaren.
Folkhälsosamordnare Anne-Lie Lindgren informerar vid dagens sammanträde om
folkhälsoarbete i Vänersborgs kommun och hur uppdraget styrs. En beskrivning ges
Rådet för hälsa och social hållbarhet och utvecklingsområden utifrån samverkansavtal.
Under diskussion förs fram förslag om att träffa Rådet för hälsa och social hållbarhet
för en dialog med KRF till hösten. Anne-Lie Lindgren tar med sig denna fråga till
rådet.
§4

Uppföljning av tillgänglighetspromenaden
Vid föregående möte 2017-11-27 var Björn Magnusson från gatuenheten inbjuden för
att följa upp de synpunkter som framfördes vid tillgänglighetspromenaden hösten
2016. Vid mötet redogjorde Björn för aktuellt läge på nedanstående punkter som
skulle undersökas, vilka han har lämnat skriftligt svar på enligt nedan.
Entrén utanför Hemköp
Det är i nuläget inte klart vad som händer med eventuell ombyggnad där.
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Restaurang Cyrano - ramp till entrén
Kommunen har inte något mandat att kräva ramp. När det gäller uteserveringar går det
att ställa krav. För denna typ av entré räknas inte som enkelt avhjälpta hinder och då är
det upp till restaurangen/fastighetsägaren.
Rännstenar/ränndalar på gågatan samt vid torget
Passagerna på gågatan kommer att åtgärdas när vintern är över. Det blir inte målning
utan vit sten som kommer att läggas vid passagerna.
Kol-grillen, avåkningsskydd på uteserveringen ej uppsatt samt att markering
saknas uppe på uteserveringen
Kontakt har tagits när det gäller Kolgrillens ramp.
KRF förklaras sig tillfreds med redovisningen och noterar den till protokollet.
§5

Anställningsförfarande av handikappkonsulent/motsvarande
funktion
HSO har vid flera tillfällen ställt fråga om när anställningsförfarandet för
handikappkonsulenten börjar.
Utvecklingschefen Berit Hallersbo har 2018-01-10 meddelat att man under våren 2018
genomför en utredning av hur Vänersborgs kommun ska arbeta med rättighetsfrågor,
vilket även innefattar handikappfrågorna. När utredningen färdigställts kommer en
ansvarig tjänsteperson utses som ska arbeta bland annat med handikappfrågorna.
KRF ställer fråga till kommunstyrelsen om hur de pengar som har överförts för
tjänsten från socialnämnden till kommunstyrelsen har använts.
§6

Information om kommunal anslagstavla
Anne Elfving informerar om att alla kommuner enligt den nya kommunallagen ska ha
en ha en officiell digital anslagstavla på sin webbplats. På anslagstavlan ska finnas
kallelser och protokoll från de olika nämnderna, kungörelser och tillkännagivanden
samt sammanträdestider. Anne visar var man hittar anslagstavlan på kommunens
hemsida och den information som finns där.
Den tidigare anslagstavlan i kommunhusets entré har ersatts av en digital pekskärm.
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§7

Tillgängligheten i vallokaler
HSO har inkommit med fråga om tillgängligheten i vallokaler.
Riksdagen beslutade 2014 att alla vallokaler som används måste vara anpassade för
personer med funktionsnedsättning. Kommunkansliet tog 2014 fram regler för
tillgänglighet, som tillämpades under supervalåret 2014.
§8

Kommunens ytterområden
HSO har inkommit med en fråga om att uppmärksamma kommunens ytterområden
och inte bara fokusera på centrum. Det kan exempelvis gälla frågor om tillgänglighet.
Under diskussion framförs förslag om att lägga nästa möte i någon annan del av
kommunen, exempelvis Frändefors, Brålanda eller Vargön.
§9

Rapport från granskningsgruppen
Granskningsgruppen har tittat på följande detaljplaner;


Lasarettet 4, bygglov för tillbyggnad av begravningskapell samt installation av
hiss.



Ing-Marie Lagher Kågerstig informerar om att Marianne Blom på gatuenheten
har efterfrågat synpunkter på placeringen av uteserveringar – om
uteserveringar bör vara placerade direkt intill husväggen eller med en gång
emellan, exempelvis Koppargrillen. KRF förordar en placering intill vägg, bl.a.
för att minska risken för kollision med fotgängare och cyklister.

§ 10

Övriga frågor/ordförandeinformation
Gemensam budgetinformation KRF och KPR 2018-04-17, kl 14.00, Björken. Separat
kallelse skickas senare.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

