
 Sammanträdesprotokoll  
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunala Handikapprådet 2015-10-02 1(6) 
 

 
 

 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid KS-salen  9.00-12.00 

Beslutande Michael Karlsson (s)  

Ordförande 

 

Övriga ledamöter 

Ulla Berne (m), vice ordförande 

Bibbi Moberg, Hjärt- och Lungföreningen i Norra Dalsland 

Ulla Krokström, De handikappades riksförbund, Åmål 

Ellinor Gustavsson, Åmåls reumatikerförening 

Christina Lövgren, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning 

Åsa Martinsson, Neuroförbundet Säffle-Åmål 

 

Ersättare 

Kerstin Johansson, De handikappades riksförbund, Åmål 

Barbro Gustavsson, Hjärt- och Lungföreningen i Norra Dalsland 

Inga-Lisa Janz, Åmåls reumatikerförening 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga deltagande 

 

 

Niklas Ekberg, Teknik och fritidsförvaltningen 

Philip Hagström, Teknik och fritidsförvaltningen 

Inge Larsson, Teknik och fritidsförvaltningen 

Porya Khorshid, Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Per Lundin, Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Fredrik Skärlund, Apotek Hjärtat 

Rådets sekreterare 

 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer  
Annica Waldebro  

Ordförande 
  

Michael Karlsson 

Justerande 
 

Åsa Martinsson 

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

Nämnd  Organ Kommunala Handikapprådet 

  

Sammanträdesdatum 2015-10-02 

Datum för 

anslags uppsättande  
Datum för 

anslags nedtagande  

Förvaringsplats 

för protokollet 
 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Annica Waldebro 
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§ 1 

 

Mötets öppnande 

 

Mötets ordförande, Michael Karlsson, hälsar välkommen till höstens möte.  

 

§ 2 

 

Val av justerare 

 

Till justerare utses Åsa Martinsson. 

 

§ 3 

 

Föregående mötesprotokoll 
 

Protokoll från 2015-06-09 godkänns och läggs till handlingarna. 

 

§ 4 

 

Referensgruppens frågor 

 

Tillgänglighet gatumiljö Niklas Ekberg och Philip Hagström 

 

Gatuingenjör Philip Hagström redogör för utförda och kommande åtgärder. Angående parkeringsplats 

för rörelsehindrade Malmgatan DHR’s lokal har ny lokal trafikförordning antagits som träder i kraft 

2015-10-13. Nedfasning är gjord och asfaltering och skyltmontage kommer att ske under v 41. 

Parkeringstid blir enligt önskemål fyra timmar. 

 

Utredning gällande parkeringsplats för rörelsehindrade på torget är i sin slutfas. 

 

Den ena av de två parkeringsplatserna för rörelsehindrade som är belägen utanför Swedbanks före 

detta lokaler på Kungsgatan flyttas till taxiplatsen i nära anslutning till gångstråket för säkrare 

förflyttning upp på trottoar. 

 

Ett antal nedfasningar är genomförda i ”Gamla staden”, befintliga nedfasningar har åtgärdats längs 

Kungsgatan, de två trappstegen vid Fisketorget har tagits bort och ersatts med gatsten och 

stenplattorna utanför biblioteket har justerats. Vidare har även Västerlånggatan justerats enligt 

tidigare påpekande, både vad det gäller trasig rensningsbrunn och trottoar utanför Gallerian. 

Övergångsstället Karlstadsvägen i höjd med MIO, som tidigare tagits bort är fortfarande under 

utredning. Vid anläggning av nya övergångsställen övervägs om fog finns för fartdämpning i form av 

förhöjning eller refug, vilket ännu inte är klarlagt i det här fallet. 

Anpassade övergångsställen i korsningen Karlstadsvägen – Drottninggatan har färdigställts.  

Iordningställande av övergångsställe samt nedsänkning av kantsten Nybrogatan – Hjeltegatan 

kommer att ske under hösten. 

 

Under mötet påpekades även att sättningar, som behöver åtgärdas finns vid Fisketorget – Kyrkogatan, 

att asfalt saknas på Järngatan efter järnvägsövergången och att försänkning, enligt tidigare påtalande, 
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behövs av trottoar vid Södra Ågatan – Kyrkogatan för att kunna ta sig vidare mot Netto och in mot 

innergården XO. 

Trafikmiljön vid gamla bryggeriet diskuterades och kommer att studeras vid nästa 

tillgänglighetspromenad. 

 

Tillgänglighet Örnäsbadet 

 

Enligt påpekande från referensgruppen ligger det idag sand framför rampen vid Örnäsbadet. Enligt 

fritidschef Inge Larsson kan hindret lätt avhjälpas då asfalt ligger under sanden. Inge Larsson berättar 

även att omklädningsrummen kommer att ses över inför nästa säsong och att en mindre brygga 

kommer att läggas i vid badplats i Fengersfors för att skapa tillgänglighet. 

 

Ulla Berne påpekar att glassplitter finns vid grillplatsen Örnäs, vilket kommer att kontrolleras. 

 

Tillgänglighet bubbelpool samt stora bassängen simhallen 

 

Enligt Inge Larsson får tillgänglighetsanpassning av befintlig bubbelpool i Inkariket ses som en 

omöjlighet då frågan aldrig kom upp vid byggnationen.  

 

25-meters bassängen saknar i dagsläget personlyft, vilket Inge Larsson ser som svårlöst då 

förrådsmöjligheter saknas för en portabel lyft och han inte ser det som görligt med en fast monterad 

personlyft vid den bassängen. Förslag ges på att införskaffa två stycken badstolar liknande dem som 

används i varmvattenbassängen. Inge Larsson får i uppdrag av Handikapprådet att kontrollera 

tillgängligheten vid simhallen och återkoppla till nästa möte. Besiktning kommer att göras av Rådet 

vid nästa tillgänglighetspromenad. 

 

Vidare informerar fritidschefen om nya seniortider i simhallen. Tiden är tisdag – fredag  

kl 12.00 – 15. 00 och priset är 20 kr. 

Ett tillgänglighetsspår med en längd på 1,1 kilometer håller på att iordningställas tillsammans med 

Åmåls Orienteringsklubb. Troligtvis kommer det att vara helt klart till våren och Åmåls 

Handikappråd kommer att inbjudas till invigningen. 

Boule-banan är tillgänglighetsanpassad och arbetet med utsiktsplatsen Klockarebergen fortgår. 

 

Målsättning att anställa fler med funktionshinder i verksamheterna 

 

Med anledning av Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-18 att anta målsättningen att Åmåls kommun 

ska anställa fler med funktionshinder i verksamheterna redogör tillförordnad förvaltningschef Porya 

Khorshid om kommunens pågående arbete. En arbetsterapeut har nyligen anställts till Returenbutiken 

och man har påbörjat arbetet mot unga funktionshindrade. Psykiska funktionshinder är den största 

utmaningen då de är svåra att utreda. I dagsläget arbetstränar tio ungdomar i en skyddad miljö för att 

utröna deras kapacitet för att de sedan ska kunna gå mot den öppna arbetsmarknaden. 

 

Västra Götalandsregionen har haft projekt med skapade arbeten, med god respons. Arbete pågår i 

många kommuner med skapade arbeten för uppgifter som inte hinns med av ordinarie personal.  

En blandad målgrupp bestående av språkpraktik, personer som gått igenom alla arbetslöshetsfaser och 

funktionshindrade finns under taket sysselsättningsplatser och en ständig diskussion förs om individen 

stängs in och om det leder till den öppna arbetsmarknaden. 

 

Åmåls kommun har i dagsläget drygt 30 personer med lönebidragsanställning. 
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Då anställd inom kommunen drabbas av skada eller sjukdom har kommunen både ett arbetsgivar- och 

rehabiliteringsansvar. Intentionen är alltid att personen ska kunna jobba kvar hos arbetsgivaren.  Kan 

den anställde efter skada/sjukdom inte gå tillbaka till sina ordinarie arbetsuppgifter söks omplacering 

både inom den egna och övriga förvaltningar, trots detta hittas inte alltid en omplaceringsplats. 

Rådet ordförande, Michael Karlsson, tar med sig frågan om behov av att revidera 

rehabiliteringspolicyn föreligger.  

 

Stationsvärdar 

 

Handledare Per Lundin berättar om stationsvärdarna som sedan en tid tillbaka finns behjälpliga på 

Åmåls station. Deras arbetstid är 8.00-17.00 måndag – fredag och de ska förutom att vara behjälpliga 

med av- och påstigning vara ambassadörer för Åmål.  

Vetskapen om att stationsvärdarna finns tillgängliga på Åmåls station har börjat sprida sig till 

tågpersonalen, vilket gör att de ringer till värdarna och berättar om någon finns med på tåget som är i 

behov av hjälp. Hjälp har även, vid något tillfälle förmedlats av kommunens växel. En prioriterad 

åtgärd är att utrusta värdarna med en arbetstelefon för att göra dem mer tillgängliga. Per Lundin 

uppmanar Rådets medlemmar att informera ut i sina föreningar om värdarna och möjligheten att få 

hjälp av dessa. 

 

Michael Karlsson läser upp ett brev sänt till kommunen från SJ:s serviceledare med beröm för 

initiativet att införa stationsvärdar. 

 

§ 5 

 

Apoteket Hjärtat 

 

Fredrik Skärlund, chef för Apoteket Hjärtat i Åmål och Mellerud, redogör för de svårigheter apoteket 

haft med kötider, utrymme samt lager. Apoteket svarar mot tre olika myndigheter, däribland 

läkemedelsverket, vilket begränsar de enskilda apoteken i beslutsfattandet. Som exempel nämns 

receptkanalerna som inte får förändras eller omdisponeras, då det finns myndighetskrav på hur dessa 

ska vara utformade med anledning av sekretesskravet. 

Önskemål om att kassa ett ska användas för rörelsehindrade enligt ett fast system lämnas till Fredrik 

Skärlund från Rådet. 

 

Bibbi Moberg påpekar det dåliga utrymmet i lokalen och att det inte går att förflytta sig med 

permobil. Fredrik Skärlund berättar att Apotek Hjärtats centrala etableringsavdelning för tillfället 

tittar på annan lokal och att apoteket kommer att få hjälp med att se över delar av sitt sortiment som 

finns i ”butiksdelen”. För den som är rullstolsburen och behöver handla receptfritt så kan man i 

dagsläget få hjälp av personal, då rekrytering har gjort att personal finns på golvet. 

 

Vidare berättar Fredrik Skärlund att tillgängligheten av rätt mediciner har förbättrats. Senaste 

kvartalet fanns 95% av alla mediciner som efterfrågades hemma. 100%  kommer aldrig att uppnås 

genom det regelverk som finns. Från och med 2015-11-03 kommer mediciner som inte finns hemma 

att kostnadsfritt sändas hem till köparen med posten förutsatt att medicinen inte är narkotikaklassad 

eller är en kylvara. 

Hjälpmedel lämnas inte längre ut via Apoteket då landstinget tagit beslut om att sköta distributionen 

själva, men om hjälpmedlet ligger på recept kan det fortfarande hämtas via apotek. 

  

Fredrik Skärlund berättar även att en kraftig rekrytering har genomförts och att kötiden därmed 

förbättrats med 88%.  
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Rådet framför sitt beröm till personalen som alltid har ett trevligt bemötande. 

 

§ 6 

 

Färdtjänst 

 

Färdtjänst i annan kommun 

 

Om färdtjänstberättigad person tillfälligt vistas i annan kommun kan den använda ”färdtjänst i annan 

kommun”. Personen i fråga får då själv göra utlägg för sin resa för att sedan få tillbaka 75%  av erlagd 

avgift mot uppvisande av kvitto. 

 

Ledsagare 

 

Ledsagare beviljas om behov finns för att kunna genomföra färdtjänstresan. Handläggarens beslut kan 

alltid överklagas till Förvaltningsrätten. 

 

 

 

§ 7 

 

Tillgänglighetspromenad 

 

Nästa tillgänglighetspromenad kommer att hållas torsdag 29/10 kl 14.00. Inför promenaden ska en 

sammanställning göras av Rådets sekreterare vad som tidigare påpekats och vad som har åtgärdats. 

 

§ 8 

 

Övriga frågor 

 

Ulla Berne avsäger sig sitt uppdrag som vice ordförande i Handikapprådet och föreslår Barbro Spjuth 

som sin efterträdare. Michael Karlsson får i uppdrag att kontrollera om Rådets politiska representanter 

måste vara knutna till Kommunstyrelsen.  

 

Barbro Gustafsson ställer frågan vad som hänt med medborgarförslaget om talsyntes i hissar som hon 

lagt. 

 

Sidan Funktionshinder fungerar inte på kommunens hemsida och därmed kallas Daniel Hofling till 

nästa möte. 

 

Fråga ställs till Michael Karlsson när kommunens ”Plan för delaktighet” ska revideras och ordförande 

tar med sig frågan till beredningen. 

 

Rådets sekreterare får i uppdrag att sammanställa en skrivelse gällande möjlighet att låna rullstol vid 

besök på Folktandvården och Balderkliniken. Skrivelsen ska sändas till Åsa Martinsson innan den 

skickas till berörda personer. 
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§ 9 

 

Mötet avslutas 

 

Ordförande avslutar mötet och tackar de närvarande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


