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Plats och Tid

Stadshuset
Michael Karlsson (s)
Ordförande

Beslutande

1

09:00 – 12:15

Övriga ledamöter
Barbro Gustafsson (m), vice ordförande
Ulla Berne (m), Hälso- och sjukvårdsnämnden Dalsland
Kerstin Fredriksson (s), Hälso- och sjukvårdsnämnden Dalsland
Ulla Krokström, De handikappades riksförbund, Åmål
Ellinor Gustavsson, Åmåls reumatikerförening
Kjell Lindstedt, Hörselskadades förening, Åmål
Ersättare
Gunnar Johansson, Hjärt- och Lungsjukas förening i Norra Dalsland
Harry Jansson, Synskadades riksförbund, Åmål-Bengtsfors
Kerstin Johansson, De handikappades riksförbund, Åmål
Åsa Lidvall, Föreningen för neurologiskt handikappade, Säffle-Åmål
Övriga deltagande

Mary Wesselgren vård- och omsorgsförvaltningen, § 42
Mikael Hagelbrand, vård- och omsorgsförvaltningen, § 42
Niklas Ekberg, gatuchef, § 43
Emma Kristensson, handikappkonsulent Säffle, § 44
Rådets sekreterare
Kjell Lindstedt

Utses att justera
Justeringens
plats och tid
UnderSkrifter

Sekreterare

Paragrafer

Ann-Kristin Lövqvist
Ordförande

Michael Karlsson
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Kjell Lindstedt
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§ 36
Mötets öppnande
Ordförande Michael Karlsson hälsar alla välkomna.
§ 37
Protokolljusterare
Till justerare utses Kjell Lindstedt.
§ 38
Föregående mötesprotokoll
Protokoll från 2013-05-24 gås igenom läggs till handlingarna.
§ 39
Information om kommunens utredning kring kommunala råd
Barbro Gustafsson redovisar kommunens utredning kring kommunala råd.
Både ordinarie ledamöter och ersättare är välkomna att delta på
handikapprådets möten. På förra mötet framhöll rådet att en viktig uppgift för
rådet är att vara en remissinstans vilket är och god hjälp för kommunen när
det skall fattas beslut som berör funktionshinder. Beslutet gick i motsatt
riktning och kommunala råd ska inte fungera som remissinstans.
§ 40
Remissyttrande förslag till nationell- och regionalplan för
transportsystemet 2014-2025
Michael Karlsson redovisar kommunens remissyttrande gällande förslag till
nationell- och regionalplan för transportsystemet 2014-2025. Kommunens
påpekar att den i planen redovisade åtgärden, anpassning av Åmåls
järnvägsstation till funktionshindrade måste omgående åtgärdas då
perronghöjden idag hindrar grupper av resenärer att ta sig såväl av som på
tåget.
§ 41
Redovisning från tillgänglighetspromenad den 11 juni
Vid stadsvandringen den 11 juni med Gustav Wennberg som guide deltog 9
personer som fick en intressant redogörelse av stadens historia. Hinder som
påträffades dokumenterades och har skickats ut till samtliga. Rådet lyfter fram
att det inte finns någon ramp till den nybyggda verandan vid torgkiosken.
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§ 42
Information kring riksfärdtjänst
Mary Wesselgren informerar och lämnar broschyr om riksfärdtjänst.
Personer med funktionshinder som medför att man inte kan resa till
normala reskostnader, kan för fritidsresor t ex resor till släkt och
vänner ansöka om riksfärdtjänst. Ansökan ska ske i den kommun man är
skriven. Om man beviljas riksfärdtjänst så betalar resenären en egenavgift och
kommunen den överskjutande kostnaden. Egenavgiften är fastställd av staten
och motsvarar ungefär normala reskostnader med allmänna
kommunikationer. Ofta beslutar kommunen också vilket färdmedel som ska
användas t ex specialfordon, taxi, flyg eller tåg. Kommunen kan också
bekosta en ledsagare som följer med på resan. Det funktionshinder resenären
har får inte vara tillfälligt.
Ledsagare syftar till att bryta den isolering som ofta blir följden av en
funktionsnedsättning. Ledsagarens uppgift kan vara att följa till och från
planerade aktiviteter. Michael Hagelbrand berättar om kommunens
ledsagarservice och hur den fungerar. En broschyr lämnas som skickas med
protokollet.
§ 43
Teknik- och fritid, Tillgänglighetsåtgärder
Niklas Ekberg redogör för de åtgärder som gjorts utifrån rådets
prioriteringslista. 3 av 10 är åtgärdade men förhoppningen är att alla ska vara
färdiga innan årsskiftet. ÅKAB har ansvar för vissa delar som inte är utförda.
Barbro påpekar att det vore bra om ÅKAB också deltog på möten.
Niklas berättar om arbetet med parkeringsplatser vid resecentrum. Det
kommer att finnas ca 50 platser varav de två närmsta kommer att var
anpassade för handikappade. Där kommer man att få stå i 24 timmar.
Målsättningen är att det ska vara klart innan november månad.
Rådet lämnade önskemål om några mindre kompletteringsåtgärder.
På Malmgatan 11 vid DHR:s lokal önskas en nedfasning av trottoarkant
Det är även höga trottoarkanter vid Nybrogatan och även LunnegatanKyrkogatan.
Problemet med cyklister på gångbanan diskuteras.
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§ 44
Information av handikappkonsulenten i Säffle Emma Kristensson
Emma Kristensson som arbetar som handikappkonsulent 50 % och
arbetsterapeut 50 %, presenterar sig och sitt arbete. I Säffle har man sedan
många år tillbaka haft tillgång till denna funktion. Handikapprådet har
sammanträden fyra gånger per år.
Samverkansrådet är ett forum där tillgänglighetsfrågor kommer upp i nutid
och i framtidsperspektiv. Medlemmarna samlas fyra gångar per år.
I råd et ingår gatuchef, fritidschef, Säfflebostäder AB, representanter från
handikapporganisationerna, miljö och bygg och handikappkonsulenten.
Ordförande tackar för informationen och tar tillgänglighetsfrågan och dess
organisation i Åmåls kommun vidare.
§ 45
Information från HSN om tillgänglighetsfrågor
Det pågår ett arbete med upphandling av öppen somatisk specialistvård vid
sjukhusen Lysekil, Strömstad och Bäckefors. Sekretess råder varför ingen
utförlig presentation kan göras.
§ 46
Övriga frågor
Ordförande tog upp vikten av att tillgänglighetsperspektivet tillämpas i all
kommunal verksamhet kopplat till kommunens vision. En skrivelse ska
skickas ut till samtliga nämnder och förvaltningar för att synliggöra ansvaret
att tillgänglighetsperspektivet beaktas i alla beslut.
§ 47
Nästa möte
13 december, 09:00-12:00, KS-salen
Representant för ÅKAB bjuds in till detta möte.
§ 48
Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet och tackar de närvarande för visat intresse.
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