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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Mitt i byn, Åmålsgården 9.00-12.00 

Beslutande Michael Karlsson (s) ordförande 

 

Barbro Gustafsson, Hjärt- och lungföreningen i Norra Dalsland 

Ellinor Gustavsson, Åmåls reumatikerförening 

Åsa Martinsson, Neuroförbundet, Säffle-Åmål 

Harry Jansson, Synskadades riksförbund, Säffle-Åmål 

Inger Herfindahl, Hjärt- och lungföreningen i Norra Dalsland 

Kerstin Johansson, DHR Åmål 

Margareta Gillberg, Åmåls reumatikerförening 

Ulla Krokström, De handikappades riksförbund 

Övriga deltagande Emma Olander, Verksamhetsansvarig och socialbibliotekarie på Åmåls Kulturhus 

Philip Hagström, Teknik – och fritidsförvaltningen 

Rådets sekreterare 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 30-45 
Anna Belsing  

Ordförande 
  

 

 

 

 

Michael Karlsson 

Justerande 
 

Ulla Krokström 

 Anslag/bevis  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Nämnd  Organ Kommunala Handikapprådet 

  

Sammanträdesdatum 2017-12-15 

Datum för 

anslags uppsättande  
Datum för 

anslags nedtagande  

Förvaringsplats 

för protokollet 
 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Anna Belsing 
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§ 30 

 

Mötets öppnande 

 

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§ 31 

 

Val av justerare  

 

Ulla Krokström utses att justera dagens protokoll.  

 

§ 32 

 

Föregående mötesprotokoll 

 

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna. 

 

§ 33 

 

TAU - riktlinjerna 

 

Rådets referensgrupp medverkade vid TAU den 15 november för att samrådas med gällande de nya 

riktlinjerna för färdtjänst/riksfärdtjänst. Ordförande som även närvarade vid TAU tycker att det var en 

bra diskussion och referensgruppens medlemmar instämmer.  

 

Vad som blev bestämt vid detta möte var att läkarintyg, i samband med en ansökan, ska vara av stor 

vikt. Det ska inte ske någon överprövning av läkarintyg.  

Vad gäller bagage ska tillståndsinnehavaren få ta med dig vad som kan behövas för 14 dagar, samt 

sina förskrivna hjälpmedel. 

  

Vidare beslutades att fram till dess att perrongen vid tågstationen är åtgärdad, skall riksfärdtjänstresor 

som beviljas med tåg, ske från perrong i grannkommun beroende på var resenären ska åka. En resa 

norrut skall ske med taxi till tågstationen i Karlstad, och en resa söderut ska ske med taxi till 

Mellerud, därefter fortsätter resan med tåg. Ordföranden menar att detta inte kommer medföra en 

extra kostnad för resenären. 

  

En ledamot ställer frågan om man som resenär måste boka sin resa med riksfärdtjänst själv eller om 

det finns någon beställningscentral liknande den som finns vid färdtjänstresor. Handläggare för 

färdtjänst/riksfärdtjänst svarar att i dagsläget så måste resenären beställa sina resor själv. Handläggare 

lyfter att det finns en möjlighet till en beställningscentral även inom riksfärdtjänst, Riksfärdtjänsten 

Sverige, som flera andra kommuner använder sig av. Ordföranden samt ledamöter tycker att det låter 

mycket intressant och vill att saken skall undersökas ytterligare. Ordföranden menar att om 

förutsättningarna finns för Åmåls Kommun att använda denna tjänst, så skall detta göras.  

 

Ledamot i rådet undrar om man har vägt kostnader mot varandra gällande riksfärdtjänst med taxi och 

tåg. Ledamot anser att humaniteten ska gå före i en bedömning om färdmedel. Ledamoten undrar 

även vem som gör den bedömningen, varpå handläggare för färdtjänst/riksfärdtjänst talar om att det  

ligger i dennes arbetsuppgift.   
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Ytterliggare frågeställning som kommer upp gäller nästa upphandling med Västtrafik. Ledamot 

undrar när denna upphandling kommer att ske och meddelar att det finns underlag som ledamoten vill 

dela med sig av innan förhandlingen. Detta uppdrag ligger på Thomas Carlssons bord, och 

ordföranden skall till nästa gång ta reda på om någon vet när denna upphandling kommer att ske. 

Ordföranden ska även kolla detta med Pontus Karlsson, chef över färdtjänsthandläggare.  

 

Det diskuteras även kring gratis busskort för de som är 75 år och äldre. En fråga som kommer upp är 

om resenären kan åka i hela Åmåls Kommun eller bara delar av kommunen. Ordförande svarar att det 

gäller hela Åmåls Kommun, och en ledamot tillägger att det även gäller vissa linjer till Säffle.  

 

Ledamot undrar om det kommer att annonseras ut att riktlinjerna är klara. Ordförande menar att han 

kan meddela detta i fullmäktige och även nämna hjälpen från handikapprådets medlemmar, och då 

kommer det att annonseras i Provinstidningen Dalsland. Ledamot lyfter att det är viktigt att 

riktlinjerna även kommer att finnas på lätt svenska, så att alla kan läsa och förstå dem.  

 

 

§ 34 

 

Utvärdering av Vita Käppens Dag 

 

Ordförande och ledamöter är eniga om att det var en mycket intressant och givande dag. En stor eloge 

till Harry Jansson för hans föreläsning.  

En ledamot tycker att det var mycket bra att lyssna på personal från Roslinds Optik i Mellerud. En 

annan ledamot tycker det var intressant att få information om ledarhundar. Sammantaget var det en 

mycket bra dag.  

Utvärdering gjordes även av tillgänglighetspromenaden. Även där var alla inblandade mycket nöjda.  

 

 

§ 35 

 

Kultur 

 

Stefan Jacobsson, kulturchef, var kallad till detta möte med kunde tyvärr inte närvara. I hans ställe 

kom Emma Olander, Verksamhetsansvarig och socialbibliotekarie på Åmåls Kulturhus. Emma 

berättar att gon tillgängliggör medier för personer med funktionsvariationer, oftast synnedsättning, 

men det kan även vara andra funktionsvariationer. Vidare berättar Emma att hon en gång per månad 

kör ut böcker till dem som inte själva kan ta sig till biblioteket. Hon skickar även ut både böcker och 

musik vid behov. En fråga som Emma fick var gällande tidningar för synskadade. Emma svarade att 

det är på gång, och att man kommer kunna sitta och lyssna på dagstidningar i tidningshörnan på 

biblioteket. 

Ytterligare en fråga till Emma var om det finns hörslingor på Karlberg, biografen, kulturhuset och 

kulturmagasinet. Det finns det svarar Emma.  

Ordförande diskuterar öppettiderna på biblioteket. Tidigare var det öppet till kl 19.00, men på grund 

av stök och bråk, främst på kvällstid, så är biblioteket nu öppet till kl 17.00. Detta är något som 

kommunen ser allvarligt på, säger ordföranden. Vidare berättar ordföranden att det pågår ett arbete 

med en ny ungdomsgård, där det kommer bli en bred ungdomsverksamhet. Detta kan vara ett bra 

komplement till Huset, och kan förhoppningsvis förebygga det ofog som är på bilioteket.  

 

En ledamot ställer frågan om de ansvariga tänker något på tillgängligheten när de planerar inom 
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kulturområdet, såsom hörslingor m.m. Emma svarar att hon ska ta med sig denna fråga.  

Ledamoten nämner vidare att det är dålig tillgänglighet på Not Quite i Fengersfors.  

Det diskuterades även om det finns utställningar för synskadade, med konst som är tillåten att känna 

på. Ledamot pratar på att förbudet mot att ta på föremålen börjar försvinna, och att vi nog snart är där. 

Ledamoten påpekade även att det finns trädgårdar för synskadade, till exempel i Örebro, där det finns 

stöd med punktskrift vid växterna. Emma skulle ta med sig även denna fråga.  

 

Slutligen bestämdes det att i mars, ska handikapprådets medlemmar göra ett besök hos Emma på 

biblioteket, där hon kan visa vad hon gör.  

 

§ 36 

 

Marinan 

 

Ordföranden berättar att det pågår diskussioner om vad som skall göras med området kring Marinan, 

Kulturmagasinet och Sjösidan. Kulturmagasiner är handikappanpassat, det finns värme året om och 

det kommer att bli bättre ljud och ljus i byggnaden.  

Vad gäller Sjösidan, så finns det, enligt ordföranden, inga planer på att sälja. Det är viktigt att det 

finns någon form av restaurang i byggnaden, och de finns möjlighet att hyra delar av byggnaden 

istället för hela.  

Vidare pratar ordföranden om Hamngatan, som går runt Kulturmagasinet. Det är prat på att den ska 

tas bort, så att det blir mer promenadvänligt och tillgängligt.  

Ledamot ställer fråga till ordföranden om varför ingen har pratat med riktningsgranskningsgruppen 

om detta? Ordförande skall ta upp detta med Thomas Carlsson. 

En annan ledamot ställer frågan om inte ÅKAB vill att riktningsgranskningsgruppen skall vara 

inblandad, och komma och kolla på Marinan. Ordföranden svarar att han inte vet hur de resonerar på 

ÅKAB, men han ska prata med Gunnar Kvamme.  

 

Det finns inga planer på att bygga toaletter vid Kulturmagasinet, utan det blir eventuellt Marinans 

toaletter som skall komma att användas även för gäster vid Kulturmagasinet. Åtgärder måste i så fall 

göras så att toaletter är tillgänglig/öppna andra tider än i dagsläget.  

En ledamot lyfter att det behövs en genomgående struktur. ”Man ska inte behöva hålla på att tjata om 

samma saker i en evighet”.  

 

§ 37 

 

Gatumiljö 

 

Philip Hagström medverkar vid mötet.  

Han berättar att övergångsstället vid torgkiosken är åtgärdad.  

Handikapparkering vid centralplan har inte hunnits med under året. Det blev kallt snabbare är de 

trodde, men de vet var parkeringen kommer att vara.  

Det skall göras anpassningar på Malmgatan, avfasningar. Kommer att ske under 2018.  

Vid Hamngatan/Rålinsgatan ska de göra om en avfasning som har för mycket lutning. Kommer ske 

2018.  

Philip välkomnar fler promenader, för att kunna se vad mer som behöver åtgärdas.  

Ledamot lyfter att det behövs en handikapparkering vid gamla Rådhuset.  

En annan ledamot undrar hur det ser ut i budgeten. Philip svarar att det finns medel kvar, på grund av 

uppdrag som inte hunnits genomföras, men att detta förs över till nästa års budget.  

Vidare berättar Philip att det är lite som är på gång runt resecentrum i Åmål. Dels plattformen, men 
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även en del på gatan. Ritningsgranskningsgruppen ska få granska detta. Det kommer att 

kommuniceras via sekreteraren, och vidare till granskningsgruppen i pappersform.  

 

§ 38 

 

Fengersfors / Knarrbysjön 
 

En fråga har skickats ut till Viktor Weiberg, Fritidschef, gällande vad som är på gång i Fengersfors.  

Viktor svarar att det kommer att bli en ramp till klubbstugan som kommer att göra tillgängligheten 

något bättre. Vidare säger Viktor att de har haft en del brådskande ärenden, och att rampen ännu inte 

hunnit komma på plats.  

Vad gäller badplatsen är Viktor lite osäker på vad för insatser man pratar om, då han hör talas om 

detta från flera håll. Han ber Handikapprådet återkomma med mer konkret information efter mötet.  

 

§ 39 

 

Ny anhörigstödjare 

 

Johanna Blomgren, Anhörigstödjare, var kallad till mötet men kunde inte närvara. Hon får en 

inbjudan till nästa möte, i mars.  

 

§ 40 

 

Plan för rådets arbete 2018 

 

Ordförande pratar om ett årshjul. Att det i förväg bestäms vad som ska tas upp vid de olika tillfällena, 

med utrymme för ändringar och tillägg, så att det kan vara lättare för kallade tjänstemän att medverka. 

Att de på så vis får veta långt i förväg när de ska vara med, och ha större möjlighet att kunna anpassa 

sina egna scheman och kunna medverka. Referensgruppen ska ta upp detta och komma med förslag 

till beredningsmötet.  

 

Rådets medlemmar ska under mars månad göra ett besök på kulturhuset.  

 

Ledamot Harry Jansson meddelar att detta är hans sista möte. Ordförande svarar att det vore önskvärt 

om Harry ville fortsätta även under 2018, då det är sista mandatperioden. Harry säger att han alltid 

kommer att vara tillgänglig ifall någon behöver råd, gällande synskadade först och främst. Harry ska 

till nästa möte fundera på om han ska stanna kvar även under 2018.  

 

§ 41 

 

Fortbildning 2018 

 

Samarbete med andra kommunen diskuteras. Bland annat att man ska kolla hur ritningsgruppen i 

Säffle arbetar.  

Förslag om att Neuroförbundet ska vara i fokus läggs fram, och förslaget godkänns. Ledamot pratar 

om att eventuellt ha en fokusdag i september.  

En kallelse ska skickas ut till Emma Kristensson, handikappkonsulent i Säffle, för att medverka vid 

mötet den 23/3 och informera om hur de arbetar i Säffle Kommun.  
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§ 42 

 

Förslag på nya datum inför 2018 

 

Datum för handikapprådets möten: 23 mars, 15 juni, 28 september, 14 december. 

 

Förslagen godkänns. 

 

Datum för beredningsmöte: 12 mars, 4 juni, 17 september, 3 december.  

 

Förslagen godkänns.  

 

§ 43 

 

Övriga frågor 

 

Ledamot tar upp att Ulrika Abrahamsson vill informera om ett handelsstråk. Ulrika tycker att nästa 

möte i mars är för långt borta så Ulrika och ledamot kom överens om att hon medverkar vid 

referensgruppens möte den 1:a februari.  

 

Vidare önskas att Västtrafik kallas till ett möte. Förslag om att låta Västtrafik själva välja datum 

kommer upp, vilket samtliga ledamöter tycker låter som en bra idé.   

 

Ledamot tar upp problematiken med parkeringsplatser vid Åmålsgården. Det är ofta fullt på 

besöksparkeringen. Ledamot vill ha skriftligt svar från ÅKAB gällande detta.  

 

Nästa möte kommer Susanne Olsson att medverka istället för Christina Lövgren.  

 

Diabetesförbundet har haft svårt att få en fungerande styrelse. Tore Svensson är nu vald ordförande.  

 

Ledamot har pratat med Agneta Svanström, om hon eventuellt vill vara med i Handikapprådet. 

Ledamot skulle återkomma till henne i mars.  

 

§ 44 

 

Avtackning 

 

Christina Lövgren avtackas i sin frånvaro. Ledamot Åsa Martinsson tar emot en blomma i Christinas 

namn.  

 

§ 45 

 

Avslutning 

 

Ordförande tackar för detta året. Han tycker att det har nåtts stor framgång i vissa frågor, särskilt 

riktlinjerna för färdtjänst/riksfärdtjänst. Ordförande önskar rådet en god jul och ett gott nytt år, och 

förklarar mötet avslutat.  


