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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid KF-salen 13:00 - 15:00 

Beslutande Michael Karlsson (s) 

Ordförande §§ 11-14 

 

Ulla Berne (m), vice ordförande, ordförande §§ 14-16 

Bibbi Moberg, Föreningen Norra Dalsland HjärtLung 

Ulla Krokström, De handikappades riksförbund, Åmål 

Ellinor Gustavsson, Åmåls reumatikerförening 

Kjell Lindstedt, Hörselskadades förening, Åmål 

Åsa Martinsson, Neuroförbundet, Säffle-Åmål 

 

Ersättare 

Kerstin Johansson, De handikappades riksförbund, Åmål 

Inga-Lisa Janz, Åmåls reumatikerförening 

Patrik Källgren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga deltagande 

 

 

Niklas Ekberg, Teknik och fritidsförvaltningen § 14 

Philip Hagström, Teknik och fritidsförvaltningen § 14 

Rådets sekreterare 

 

Justeringens  
plats och tid 

 

der- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer  
Annica Waldebro  

Ordförande 
  

Michael Karlsson §§ 1-4    (ej §§ 5-6)               Ulla Berne §§ 4-6 

Justerande 
 

 

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

Nämnd  Organ Kommunala Handikapprådet 

  

Sammanträdesdatum 2015-06-09 

Datum för 

anslags uppsättande  
Datum för 

anslags nedtagande  

Förvaringsplats 

för protokollet 
 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Annica Waldebro 
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§ 11 

 

Mötets öppnande 

 

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Presentation av samtliga medlemmar 

samt en kort presentation av Handikapprådets verksamhet med anledning av att Patrik Källgren 

tillträder som ny medlem. 

 

§ 12 

 

Protokolljusterare 
 

Till justerare utses Ulla Krokström. 

 

§ 13 

 

Föregående mötesprotokoll 

 

Efter kommentar gällande § 5 talsyntes i hissar trygghetsboendet Åmålsgården från Harry Jansson 

framförd genom Ulla Krokström läggs protokollet till handlingarna. 

 

§ 14 

 

Referensgruppens frågor 

 

Rådets referensgrupp har vid sitt senaste möte sammanställt en lista över tillgänglighetsbrister, som 

man anser behöver åtgärdas. Rådets sekreterare har, på uppdrag av ordförande, inför mötet haft 

uppgiften att kontakta berörda parter för svar på frågorna.  

 

Tillgänglighet Swedbanks nya lokaler 

 

Rådets ritningsgranskare har i samband med ombyggnationen av Nordeas gamla lokaler på 

Torggatan, inför Swedbanks flytt till dessa, deltagit i en besiktning av en sedan tidigare befintlig ramp 

för att rullstolsburna ska kunna ta sig in i lokalen från innergården. Ritningsgranskarna har framfört 

sina åsikter till fastighetsägaren om ny ramp, asfaltering, parkeringsplats för rörelsehindrade samt 

bredare dörrar. 

Fastighetsägaren menar att befintlig ramp är installerad i samförstånd med Handikapprådet, men om 

normerna förändrats sedan dess så får en besiktning göras på plats. 

Rådet beslutar att tillsammans med kommunens bygglovsinspektör göra en besiktning inom kort. 

 

Bibliotek och Bergängsvägens gruppbostad 

 

Utifrån tillgänglighetspromenaden, som gjordes 2015-05-12, har frågor ställts till ÅKAB angående 

bibliotekets nybyggda toalett för rörelsehindrade där siffrorna på kodlåset är svåra att se, 

pappershållare och larmknapp är svåra att nå, hissens talsyntes som hörs dåligt samt otillgänglig 

dörröppnare vid entrén.  

Enligt ÅKAB’s  fastighetsingenjör är kodlåsen godkända av verksamheten, men han kommer 

kontrollera både detta och övriga frågor rörande toaletten. Vad det gäller talsyntes i hissen kommer 

entreprenören att kontaktas för kontroll.  
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Angående felplacerad dörröppnare föreslår ÅKAB gemensam inspektion av den samma. Tid för detta 

åläggs Rådets sekreterare att ordna. 

 

Frågorna som gäller Bergängsvägens gruppbostad, rörande spis i gemensamhetskök och köksdel i 

brukarnas lägenheter, så uppger fastighetsingenjör att renovering är utförd i överenskommelse med 

ledningen för LSS. 

 

Otillgängligt broschyrställ innanför entrén till biblioteket, som också uppmärksammades vid 

tillgänglighetspromenaden, har påtalats för personal som tagit till sig synpunkten. 

 

Tillgänglighet gatumiljö Niklas Ekberg och Philip Hagström 

 

Problem med parkeringsplats för rörelsehindrade vid Kungsgatan påtalas av referensgruppen då den 

inte är bredare än en vanlig parkeringsplats, vilket gör att rörelsehindrade förare som ska flytta ur bil i 

rullstol hamnar ute i trafiken. Enligt Niklas Ekberg är vedertagen bredd av försänkta, längsgående 

parkeringar två meter. I detta fall får man i stället titta på ett flyttat läge av platsen. En möjlighet är att 

flytta platsen till torget, vilket i så fall kräver att en ny trafikföreskrift måste göras. 

 

Frågan om framkomlighet i samband med uteserveringar och trottoarpratare lyfts. Trottoarpratare som 

placeras utanför uppbyggd trottoarservering gör att permobil inte klarar av att möta gående och löst 

utsatta cafémöbler försämrar framkomligheten. Enligt gatuchef ska alla serveringar vara avgränsade 

med staket. I detta fall kan det vara en informationsbrist som föreligger. 

 

Vidare anser referensgruppen att översyn av samtliga avfasningar inom kommunen behöver göras. Då 

både ekonomi och resurser är begränsade anser Niklas Ekberg att detta inte är möjligt. Problemen 

måste specificeras som konkreta påpekanden.  

 

Angående trasigt brunnsgaller Västerlånggatan mot Ica och trasig asfaltkant vid Arbetsförmedlingen 

så är detta dokumenterat av trafikingenjör Philip Hagström i samband med 

tillgänglighetspromenaden. 

 

Vid DHR’s lokal kvarstår fortfarande problemet med avfasning av trottoarkant. Detta arbete har legat 

med på listan enligt Niklas Ekberg och kommer att påbörjas inom någon vecka. 

Gatuchefen ser det även som en möjlighet att reglera parkeringstiden för de tre parkeringsplatser för 

rörelsehindrade, som finns utanför lokalen, för att dessa ska vara tillgängliga för föreningens 

medlemmar. 

 

Ulla Berne efterfrågar övergångsställe på Nybrogatan mellan Hjeltegatan och Södra Långgatan samt 

den utlovade nedsänkningen av kantstenen vid det tidigare borttagna övergångsstället på Hjeltegatan 

öster om Nybrogatan. Detta ligger enligt gatuchefen med på åtgärdslistan. 

 

Övergångsställe vid MIO har tagits bort då ett närliggande företag byggt om och har genomgående 

trafik för sina distributioner. Uppdrag finns enligt Niklas Ekberg att se över ny placering inom 

området Kristinebergsgatan – Töres Pederssonsgatan. Sträckan mellan busshållplatsen och Töres 

Pederssonsgatan ses som en möjlig lösning. 

 

Åsa Martinsson tar upp problem med höga trottoarkanter från Norra Långgatan mot Strandcaféet. 

Höga trottoarkanter finns även vid korsningen Södra Ågatan/Kyrkogatan. 

Gatuchefen berättar att projektet ”Gamla staden” innefattar området Kronan och att politiken har för 

avsikt att området ska profileras som den ”Gamla staden”. Teknik och fritid vet i dagsläget inte vad 
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detta kommer att innebära och gör med anledning av detta inga större åtgärder inom området. 

Avfasning Södra Ågatan/Kyrkogatan ser däremot Niklas Ekberg som en möjlig åtgärd, men denna 

läggs då till åtgärdslistan. 

 

§ 15 

 

Information från Rådets sekreterare 

 

Skrivelse 

 

Skrivelse som, efter förra Handikappråds möte, sändes till förvaltaren för byggnaderna Ekbacken har 

muntligen besvarats. En av parkeringsplatserna på innergården vid Väster Långgatan för 

rörelsehindrade är återställd och möjligheten att skapa två nya parkeringsplatser för rörelsehindrade 

mot Södra Långgatan ses över. 

 

Enkäter 

 

Resultat, från de enkäter som redogjordes för vid förra mötet, finns att ta del av på www.mfd.se och 

www.humana.se . 

 

Nationell tillgänglighetskonferens 

 

Annica Waldebro kommer i oktober att delta i årets nationella tillgänglighetskonferens som hålls i 

Borås. 

 

§ 16 

 

Övriga frågor 

 

Ritningsgranskningsgruppen 

 

Ritningsgranskningsgruppen utökas med Kerstin Johansson. 

 

Temadag 

 

Åsa Martinsson lyfter frågan om en temadag under hösten med hörsel som ett möjligt tema. Kjell 

Lindstedt meddelar att lokalavdelningen för Hörselskadades förening kommer att vara vilande från 

2015-07-01 och då det inte finns företrädare att tillgå anser han det vara tillräckligt med att de är 

inbjudna till seniordagen. 

 

Seniordagen 

 

Ulla Krokström berättar om arbetet med och det planerade programmet under seniordagen som 

kommer att hållas i rackethallen 2015-10-01 och där Vård och Omsorg står för inbjudan. 

 

Tågvärdar 

 

Referensgruppen efterfrågar hur det har gått med tågvärdarna. Frågan kvarstår som tidigare. 

 

http://www.mfd.se/
http://www.humana.se/
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Ulla Berne konstaterar att utrop på tågen med varning om högt avstånd mellan tåg och perrong 

fortfarande bara görs på svenska. 

 

Tillgänglighetspromenaden 

 

Åsa Martinsson påpekar, med tanke på att temat ska vara hörsel under året, att hörselslingor kunnat 

kontrolleras under tillgänglighetspromenaden. 

 

§ 17 

 

Mötet avslutas 

 

Ordförande avslutar mötet och tackar de närvarande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


