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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Mitt i byn, Åmålsgården 9.00-12.30 

Beslutande Michael Karlsson (s) ordförande 

 

Thomas Olson (L), vice ordförande 

Barbro Gustafsson, Hjärt- och lungföreningen i Norra Dalsland 

Ulla Krokström, DHR Åmål 

Ellinor Gustavsson, Åmåls reumatikerförening 

Åsa Martinsson, Neuroförbundet, Säffle-Åmål 

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

 

Ersättare 

Inger Herfindahl, Hjärt- och lungföreningen i Norra Dalsland 

Kerstin Johansson, DHR Åmål 

Margareta Gillberg, Åmåls reumatikerförening 

Övriga deltagande Helena Gillén, vård och omsorg 

Rådets sekreterare 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 1-11 
Annica Waldebro  

Ordförande 
  

 

 

 

 

Michael Karlsson 

Justerande 
 

Ellinor Gustavsson 

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

Nämnd  Organ Kommunala Handikapprådet 

  

Sammanträdesdatum 2017-03-24 

Datum för 

anslags uppsättande  
Datum för 

anslags nedtagande  

Förvaringsplats 

för protokollet 
 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Annica Waldebro 

 

 



 Sammanträdesprotokoll  
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunala Handikapprådet 2017-03-24 2(4) 

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

§ 1 

 

Mötets öppnande 

 

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Vid dagens möte tillträder två nya 

representanter. Dessa är Inger Herfindahl, som ersätter Bibbi Moberg för Hjärt- och lungföreningen i 

Norra Dalsland samt Margareta Gillberg, som ersätter Inga-Lisa Janz för Åmåls reumatikerförening. 

Till dagens möte har även Helena Gillén samordnare anhörigstöd inbjudits. 

 

§ 2 

 

Val av justerare  

 

Ellinor Gustavsson utses att justera dagens protokoll.  

 

§ 3 

 

Föregående mötesprotokoll 

 

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna. 

 

§ 4 

 

Gatuenheten 

 

Punkten utgår på grund av sjukdom, men ett antal frågor gällande handikapparkeringsplatser 

överlämnas till rådets sekreterare för vidarebefordran till gatuchef Niklas Ekberg. 

 

§ 5 

 

Anhörigstöd 

 

Helena Gillén, samordnare anhörigstöd, ger en kort presentation av sig själv och sitt uppdrag.  

Samordnarens målgrupp är personer över 18 år med fysiska/psykiska funktionshinder, intellektuell 

funktionsnedsättning/utvecklingsstörning, långvarig psykisk ohälsa, varaktig eller kronisk fysisk 

sjukdom eller missbruks/beroendeproblematik. För att ses som anhörigstödjare behöver det inte finnas 

ett släktskap, utan det kan mycket väl vara till exempel en granne eller en kollega. Många är i behov 

av stöd och vanligast är det att man vårdar en förälder. Som anhörig är man i behov av både direkt 

stöd såsom samtal och vägledning och av indirekt stöd, det vill säga att man är trygg med att den 

sjuke får det den behöver och att man vet att allt fungerar. Helena berättar vidare att hon arbetar på 

olika nivåer. En av dessa avser samverkan mellan olika professioner för att skapa ett arbetssätt som 

tar hänsyn till behovet av stöd, medan andra nivåer gäller information eller anordnande av 

föreläsningar till grupper, enskilda eller föreningar eller konsultativa, vägledande samtal till enskilda. 

Det är inte givet att det är samordnaren som ska ge stödet, utan meningen är att hon ska kunna initiera 

en åtgärd eller att informera och slussa vidare.  

Vidare berättar Helena Gillén att hon inledningsvis har arbetat mycket med strukturen på sin tjänst 

genom att bland annat ha utarbetat en handlingsplan. Ett annat arbetsområde har varit hur tjänsten ska 

kunna synliggöras och hur hon på bästa sätt ska nå ut, där Helena har en tanke om att skapa ett 

kontaktkort som ska kunna lämnas ut av andra professioner. 
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§ 6 

 

Riktlinjer färdtjänst/riksfärdtjänst 

 

Riktlinjer färdtjänst/riksfärdtjänst kommer att tas upp vid kommunfullmäktiges möte i maj.  

Rådet önskar få ta del av underlaget innan beslut. 

 

§ 7 

 

Handikappbadplats Örnäs 

 

Utifrån referensgruppens påpekande om att bättre underhåll önskas av handikappbadplatsen på Örnäs 

har ordförande framfört frågan till chef för Tillväxtenheten samt entreprenör. 

 

 

 

§ 8 

 

Vita käppens dag 
 

Möjliga aktiviteter för att uppmärksamma synskadades situation i samhället diskuterades. 

Aktiviteter som föreslogs var bland annat ett publikt möte med lokala föreläsare, att bjuda in en 

optiker som kan berätta om synskador och möjlighet att prova på hur det är att leva med en synskada 

genom en tillgänglighetspromenad. Även målgruppen diskuterades och om det kan göras riktade 

insatser mot barn och ungdom genom skolan. 

Rådet beslutar att uppmärksamma vita käppens dag fredagen 13 oktober kl 9.00-12.00 och ordförande 

Michael Karlsson och Barbro Gustafsson åtar sig att sammanställa ett utkast till program för dagen. 

 

§ 9  

 

Information från ”Vilka röster hörs?”  
 

Ett forskningsprojekt har genomförts under 2016 gällande hur funktionshinderrörelsen upplever sina 

möjligheter att påverka Västra Götalandsregionens politiker och tjänstemän och studien presenterades 

vid ett seminarium i Göteborg 10 mars. Åmåls kommunala handikappråd representerades av Barbro 

Gustafsson, Åsa Martinsson och Thomas Olson. Enligt redogörelse från seminariet är endast 3 % av 

landets funktionsnedsatta medlemmar i någon organisation och det framkom även svårigheter för 

föreningarna att rekrytera unga samt personer med annan etnicitet än ”vit svensk”. En frågeställning 

som uppkommer med anledning av detta är om rådets representanter måste ha föreningsanknytning. 

Ordförande hänvisar frågeställningen till det reglemente som finns för kommunala råd. 

 

§ 10 

 

Övriga frågor 

 

Fredagen 21 april kommer Handikapprådet att delta i invigningen av den tillgänglighetsanpassade 

utsiktsplatsen på Klockarberget. Gustav Wennberg kommer att inbjudas och rådet samlas vid Örnäs 

campings reception kl 9.00. 
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Då representant från ÅKAB har förhinder att delta i dagens möte kommer Mikael Hedlund att kallas 

till nästa möte för att redogöra för hissen i lokalen Vågen samt för att uppmärksammas på att en 

ritningsgranskningsgrupp finns att tillgå i rådet. Ordförande ger en kort sammanfattning av ärendet 

som gäller hissen samt informerar om att annan lokal är tänkt för verksamheten Vågen. 

 

Rådet framför önskemål om att Rolf Bergström ska delta vid kommande möten. 

 

§ 11 

 

Avslutning 

 

Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 


