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§ 34
Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§ 35
Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Åsa Martinsson.
§ 36
Föregående mötesprotokoll
Protokoll från 2016-09-23 godkänns och läggs till handlingarna.
§ 37
Befattningsbeskrivning handikappsamordnare samt övriga tjänstemäns deltagande vid Rådets
möten
Rådet noterar att det ligger en intressekonflikt i tjänsten som myndighetsperson och samordnare i
tillgänglighetsfrågor. Från rådet önskar man en handikappstrateg med anställning 50% och att man
får vara med och ta fram en befattningsbeskrivning då man vill ha en tjänsteman som ska vara rådets
administrativa ansikte utåt och en kontaktyta mot medborgarna.
I de fall där tjänstemän ska delta i rådet, med anledning av frågeställningar som uppkommit eller vid
önskemål om information, ska en kallelse gå ut i stället för, som idag, en inbjudan att delta. Svar på
frågor som ställs ska göras både skriftligt och genom personlig redogörelse.
§ 38
Rådets inriktning samt planering för 2017
Harry Jansson framför åsikten att rådet inte har den ställning det förtjänar, då det aldrig kommer några
apropåer från någon förvaltning om rådets åsikter. Grunden måste vara att jobba för ett samhälle där
tillgängligheten gäller för alla. Vidare anför Harry att rådet måste ha den ställning att deras åsikter tas
på allvar.
Ordförande menar att arbetet ska vara framåtsyftande och ser ett antal områden under 2017 där rådet
kommer att kunna delta. Ett exempel är den process som blir vid en eventuell nybyggnation av
skolan. Någon gång under våren kommer detta att tas upp för att få rådets åsikter utifrån dess
perspektiv. Michael Karlsson ser ett stort antal frågeställningar som rör rådet vad det gäller skolan i
stort, skolgårdsmiljö, idrottshall i förhållande till t ex belysning, hörsel och allergier.
Även i den offentliga miljön krävs ett ständigt arbete både vad det gäller den upplevda otryggheten
hos äldre och den faktiska otryggheten för yngre. Till trygghetsfaktorerna hör även frågor i gatumiljön
som avfasningar och beläggningar, men också belysning och upprensning. Även landsbygdsdelarna
av kommunen ingår i detta arbete då trygghet ska gälla för alla oavsett var i kommunen vi bor.
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Ordförande informerar om trygghetsdagen som hållits på hotellet och att kommunen ansökt om
tillstånd till ordningsvakt att använda sig av vid specifika tillfällen inom innerstaden.
Förutom att arbeta med skolan och tryggheten ser ordförande att andra aktiviteter under året skulle
kunna vara tillgänglighetspromenad, temadag under hösten kopplat till vita käppens dag i oktober då
de olika föreningarna inom rådet skulle kunna ges möjlighet att presentera sig, att delta i
Åmålsmagasinet och att bjuda in Young innovation HUB för att fånga upp hur funktionsnedsatta
ungdomar ser på Åmål. Ordförande ser heller inget hinder för att någon från referensgruppen deltar
vid beredningsmöten.
§ 39
Ritningsgranskning
Ritningsgranskning diskuterades utifrån föregående mötes besök av bygglovshandläggare.
§ 40
Gatumiljö
Ett antal frågeställningar kommer upp från rådets medlemmar. Avfasning och skylt för
handikapparkeringsplats saknas vid centralplan. Önskemål om skyltning och att en avfasning bör
göras vid postens brevlåda framförs. Trottoaren vid Åmålsgården Steckseniigatan/Karlstadsvägen har
dålig beläggning. Justering av avfasning vid Torggrillen behöver göras. Trafikingenjör Philip
Hagström noterar framförda synpunkter och uppger att närmast i tiden ligger flytten av
handikapparkeringsplatsen på Norra Långgatan. Vidare kommer två övergångsställen att anläggas på
Karlstadsvägen norrut, varav det ena under 2017 vid Kristinebergsgatan. Teknik och
fritidsförvaltningen har ansökt om säker övergång vid stadskyrkan men fått avslag. Av avsatta medel
för tillgänglig stad är 60 000 förbrukade, men det är osäkert om allt är fakturerat i dagsläget.
Åsa Martinsson framför att området Gamla stan har blivit mycket bra utifrån de åtgärder som gjorts
av gatuenheten och Harry Jansson efterlyser rutiner för kontinuerlig återrapportering för att se vad
som gjorts.
§ 40
Kommande möten
Följande mötesdatum fastställs för 2017:
24 mars
16 juni
22 september
15 december
Mötestider är 9.00 – 12.00
Möteslokal, Mitt i byn Åmålsgården
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Beredningsmöten:
6 mars
29 maj
4 september
27 november
Mötestid 13.00 Stadshuset

§ 42
Övrigt
Färdtjänst
Diskussion angående yttrande från rådet gällande av tjänsteman föreslagna riktlinjer för färdtjänst och
riksfärdtjänst. Beslutas att referensgruppens yttrande ska skickas.
Ridning
Fråga om handikappridning lyfts av Åsa Martinsson. Lift finns som inte fungerar. Ordförande
kommer att återkoppla i frågan.
Avgång
Bibbi Moberg Aregarn meddelar att hon från årsskiftet lämnar sin plats i handikapprådet.
§ 43
Avslutning
Ordförande avslutar mötet med att tacka för det gångna verksamhetsåret och önska alla en god jul.
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