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Harry Jansson, Synskadades riksförbund, Säffle-Åmål 
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§ 21 

 

Mötets öppnande 

 

Ordförande Ewa Arvidsson hälsar välkommen och förklarar dagens möte för öppnat i sin roll som 

vice kommunstyrelse ordförande då ordinarie ordförande är förhindrad. 

 

§ 22 

 

Val av justerare 

 

Till att justera dagens protokoll utses Bibbi Moberg. 

 

§ 23 

 

Föregående mötesprotokoll 

 

Protokoll från 2016-06-17 godkänns och läggs till handlingarna. 

 

§ 24 

 

Rådets Nyorintering 

 

§ 25 

 

En diskussion om hur rådets verksamhet ska kunna göras mer känt inleds av Harry Jansson, som säger 

att man ständigt jobbar med nyorientering men att det behöver göras mer. Det behöver komma till 

allmänhetens kännedom att det finns ett råd i kommunen som bevakar funktionsnedsattas rättigheter, 

där man bland annat gjort tillgänglighetspromenader och fått åtgärdat delar av vad som påpekats. 

Harry ifrågasätter om massmedia skulle kunna vara en möjlighet. Samtliga representerade 

organisationer anser att man måste göra sig mer kända kanske genom någon form av folder eller 

kommunens hemsidan. 

Ordförande påpekar att organisationerna är budbärare och att de har ett stort ansvar för att driva 

frågor. Hur ser organisationerna ut idag, vilken verksamhet bedriver de? Som ett gott kommunalt 

exempel lyfter Ewa Arvidsson fram den ganska nyligen inrättade UngVux centralen där kommun, 

skola, Balder, med flera samarbetare och där även arbetsförmedling och Försäkringskassa visat 

intresse på att delta. 

 

Åmåls kommuns arbetsmarknadspolitik 

 

Referensgruppens frågeställning hur arbetsmarknadspolitiken i Åmåls kommun har förändrats och hur 

läget är för anställda i kommunen som p g a en funktionsnedsättning inte kan fortsätta med sina 

arbetsuppgifter besvaras via mail av personalchef Per Ljungberg. ”När det gäller kommunens interna 

rehabiliteringsarbete arbetar chefer med anpassning av arbetstidsschema och sysselsättningsgrader, 

förläggning av arbetstider, arbetshjälpmedel med mera i syfte att arbetstagare ska kunna återgå i 

ordinarie arbete. Arbetsgivaren har ambitionen att arbetstagare med funktionsnedsättningar med hjälp 

av anpassningar och hjälpmedel ges förutsättningar att kunna utföra fullgod arbetsprestation. Enheten 

arbete och försörjning anställde sommaren 2015 två rehabiliteringssamordnare. Den ena samordnaren 

har till uppdrag att fokusera på arbetsträning. Den andra samordnaren har till uppdrag att stegvis 

förflytta personer med behov av extra stöd närmare arbetsmarknaden samt att utreda möjligheter till 
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aktivitets- och arbetsförmåga. Alla insatser är individanpassade och arbetet utgår alltid från individens 

förmågor.” 

 

Ordförande Ewa Arvidsson kompletterar med att hänvisa till de inriktningsmål som samtliga politiker 

arbetat med. 

 

§ 26 

 

Tillgänglighetsdatabasen 

 

Arbetet i Tillgänglighetsdatabasen är ännu inte påbörjat då kommunen avvaktar en uppdatering som 

ska utföras av VG-regionen. 

 

§ 27 

 

Stationsvärdar 

 

På fråga från referensgruppen om stationsvärdarna kommer att bli kvar svarar tillförordnad enhetschef 

Per Lundin genom rådets sekreterare att stationsvärdarna kommer att bli kvar tills perrongen är 

ombyggd. Vad som sker därefter är beroende av politiska beslut. 

 

§ 28 

 

Referensgruppens frågor rörande gatumiljö och fritid 

 

Svar på ett antal frågor rörande gatumiljön besvaras via mail, genom rådets sekreterare av gatuchef 

Niklas Ekberg, som är förhindrad att delta vid dagens möte. Vad det gäller tillgängligheten under 

sommarens evenemang har inga klagomål inkommit till gatuenheten varvid man förutsätter att allt har 

fungerat. Referensgruppen frågar vidare när resultatet kommer av den tillgänglighetsöversyn som 

gjordes i juni tillsammans med två av rådets medlemmar. Svar från gatuchefen är där att de åtgärder 

som överenskoms på plats är ute för utförande hos gatuenhetens utförandepersonal och kommer att 

utföras, men max upp till de 100 000 kr som är avsatta i budget för åtgärder av detta slag. 

Bidragsprojekt för t ex trafiksäkerhetsåtgärder ska redovisas ekonomiskt 30/10 för att gatuenheten ska 

kunna erhålla utlovade bidrag och därför måste de färdigställas före tillgänglighetsåtgärderna kan 

utföras. Vad det gäller boden som placerats så att den spärrar den ena nedfarten till fisketorget har inte 

gatuenheten uppmärksammats på detta tidigare och har inte hunnit titta på det innan detta möte. 

Slutligen uppger Niklas Ekberg vad det gäller Handikapparkeringsplatsen som ska flyttas på Norra 

Långgatan att uppdraget är givet och lokal trafikföreskrift ska skrivas och när den sedan beslutats kan 

platsen flyttas. Målsättningen är att även det utförs under senhösten. 

 

Även referensgruppens frågor ställda till fritidschef Inge Larsson, som också han är förhindrad att 

delta i dagens möte, besvaras via mail genom rådets sekreterare. Fritidschefen meddelar att sanden 

som legat över rampen ned till handikappbadet nu är bortsopad. Han berättar vidare att det var så 

mycket sand över den asfalterade delen att det tidigare uppfattades som att det inte fanns någon asfalt 

alls. Vid badplatsen har även ett stockbord förlängts så att en rullstolsburen person kan sitta vid det 

och fika. Vad det gäller iordningställandet av Klockareberget och tillgänglighetsrampen ska detta 

utföras under hösten. Att arbetet blivit fördröjt har berott på tillståndet för strandskydd. 
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§ 29 

 

Ritningsgranskning 

 

Dagens möte gästas av bygglovshandläggare Thomas Carlsson med anledning av att rådets 

ritningsgranskare ifrågasätter varför inga ärenden kommer dem tillhanda. Thomas berättar att 99% av 

de bygglovsärende som hanteras av kommunens bygglovshandläggare avser bygglovsärenden av 

privat karaktär som bygglov av altaner och liknande. Han berättar vidare att det nästan inte finns 

några privata aktörer som bygger för allmänheten och om de gör det så finns det krav på tillgänglighet 

från Bygg. Vid en bygglovsansökan har de, som handläggare, tio veckor på sig att lämna besked om 

bygglov. Sedan 2011 får kommunens bygglovshandläggare inte gå tillbaka och kontrollera utförandet, 

utan detta görs av kontrollansvarig för bygget. Som bygglovshandläggare arbetar man efter boverkets 

regler. Man ska också ha i åtanke att vi i Åmål har många kulturskyddade byggnader, vilket gör att 

man inte får ändra. Thomas Carlsson föreslår att rådet kontaktar ÅKAB då det kan finnas en större 

påverkanskraft på den egna byggnationen.  

Ordförande informerar om att vid nybyggnationen på Olovsgatan, samt vid ombyggnationen av 

demenscentrum Ekbacken deltar personal med synpunkter och den har även sakkunskap. 

Förslag ställs på mötet att ÅKAB kallas till nästa möte för att informera om nybyggnationen. 

 

§ 30 

 

Uppföljning Kungsberget 

 

Till dagens möte har centrumutvecklare Ulrika Abrahamsson inbjudits för att delrapportera om hur 

arbetet kring Kungsberget fortskrider. Kungsberget har varit eftersatt med mycket sly och dålig 

belysning och har enligt en trygghetsundersökning betraktats som en otrygg plats. Ett 

gestaltningsförslag som bygger på medborgardialog, trygghetsundersökning och på vår historia har 

tagits fram. Förslaget är presenterat för Kommunstyrelsens Tillväxt- och arbetsmarknadsutskott. 

Mycket kan göras utan att det kostar så mycket, som till exempel att röja upp och ta vara på det som 

finns. Kungsberget ska vara en plats där både Åmålsbor och andra ska kunna vistas. Vägarna, som är 

många, upp till Kungsberget ska ses över. Stråket på Kungsberget ska beläggas med stenmjöl för att 

det ska vara tillgängligt både för rullstolar och barnvagnar och en pergola som ska leda in till området 

ska anläggas. Stentrappan ska iordningställas och förses med platåer där man ska kunna vila. Harry 

Jansson påpekar att det är viktigt med ledstänger som löper från trapp till trapp för den som är i behov 

av ledsagning. Ulrika noterar detta liksom förslaget på en tillgänglighetsstig för synskadade. En 

tjänsteskrivelse av centrumutvecklaren kommer att presenteras vid KS 12/10. Detta är kopplat till 

budget och man kommer att fatta beslut om allt eller delar av förslaget kan förverkligas. Steg ett och 

två är tänkt att vara iordningställt till Åmåls jubileum 2018. 

 

Bibbi Moberg tar upp frågan om trottoarpratare och Ulrika Abrahamsson meddelar att hon fört fram 

frågan till köpmannaföreningens ordförande samt till gatuchef för att de ska se över regelverket. 

 

Barbro Gustafsson ställer frågan om hur tillgängligheten varit under sommarens evenemang och 

Ulrika anser att den varit god och meddelar även genom sin medverkan i BRÅ att inget hänt under 

evenemangen. Ordförande påpekar här att detta var ett medskick från kommunalrådet inför sommaren 

och att ett samarbete bedrivits mellan kommun, polis och kyrka för att stävja brott. 
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§ 31 

 

Yttrande angående ”Riktlinjer färdtjänst och riksfärdtjänst Åmåls kommun” 

 

Inget yttrande lämnades på mötet av de föreslagna ”Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst Åmåls 

kommun”.  Referensgruppen kommer att hålla ett möte och inom en månad återkomma till 

Kommunstyrelsens tillväxt- och arbetsmarknadsutskott med ett yttrande. 

 

§ 32 

 

Övrigt 

 

Barbro Gustafsson tar upp en organisationsfråga då hon anser att en ur referensgruppen ska ingå i 

beredningen. Ordförande efterfrågar vad stadgar/reglemente säger och vad som gäller vid 

förändringar inom mandatperioden, varför ställningstagande till detta inte kan tas vid mötet. 

Vidare framför Barbro Gustafsson önskemål om att en verksamhetsberättelse för 2015-2016 ska 

upprättas. Även vad det gäller denna fråga måste man se till vad stadgarna säger. 

 

§ 33 

 

Mötet avslutas 

 

Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar mötet för avslutat. 

 

 

 

 

 


