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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Stadshotellet Åmål, klockan 09:00-12:00 

Beslutande Michael Karlsson 

Thomas Olson 

Barbro Gustafsson 

Ulla Krokström 

Ellinor Gustavsson 

Åsa Martinsson 

Inger Herfindal 

Kerstin Johansson 

Margareta Gillberg 

 

Övriga deltagande Philip Hagström, Teknik-och fritidsförvaltningen Säffle Åmål, §15 

Ida Rådman, kanslichef, §16 

Inga-Lisa Janz, §19 

Bibbi Aregarn Moberg, §19 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer §12-19 
Thomas Olson  

Ordförande 
  

Michael Karlsson 

Justerande 
 

Barbro Gustafsson 

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

Nämnd Kommunstyrelsen Organ Kommunala handikapprådet 

  

Sammanträdesdatum 2017-06-22 

Datum för 

anslags uppsättande  
Datum för 

anslags nedtagande  

Förvaringsplats 

för protokollet 
 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Thomas Olson 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

§12 

Mötet öppnas 

 

§13 

Val av sekreterare och justerare 

Thomas Olson utses till sekreterare och Barbro Gustafsson till justerare 

 

§14 

Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna 

 

§15 

Gatumiljö 

Diverse frågor diskuteras med Philip Hagström från gatuenheten. 

Handikapparkeringen utanför DHR på Malmgatan. Symbol för rörelsehindrade ska målas på avsedda 

platser. Philip H och Åsa M ska gå tillgänglighetspromenad i området Järngatan – Malmgatan. 

Markering av brunnslock önskas. 

Omvägar när t.ex. byggnadsställningar tar upp gång/cykelbana. 

Skadad beläggning vid Torggrillen bör åtgärdas. 

Nytt övergångsställe på Karlstadvägen. 

Tidsbegränsning av handikapplatsen utanför Ica. 

Ett flertal områden som inte är återställda efter fiberdragning. 

 

§16 

Tjänstemannastöd 

Kanslichef Ida Rådman redogör för läget kring rådets nuvarande tjänstemannastöd, dvs sekreteraren. 

Sekreteraren har sagt upp sig och kommer att sluta inom kort. Rekrytering av en tjänst sammansatt på 

samma sätt som idag pågår men ett arbete med att se över tjänsten kommer också att genomföras. 

Tidsplanen för översynen är inte fastställd med rådet kommer att involveras i översynen. Omfattande 

kritik framförs mot nuvarande konstruktion t.ex. svårigheten i att kombinera myndighetsutövning med 

att företräda personer med funktionshinder. 

Rådets protokoll ska flyttas till samma plats som alla andra protokoll på kommunens hemsida. 

Eventuellt kommer en mer omfattande kalender med mötesdatum att läggas upp, där rådet också kan 

få plats. 

 

§17 

Vita käppens dag 

Kommer att genomföras fredagen den 13 oktober (bl. a. mörkerpromenad och någon verksamhet i 

samverkan med skolor i kommunen) och på kvällen den 12e (bl. a. föredrag av Harry Jansson). 

Planering fortsätter. 

 

§18 

Övriga frågor 

Information om diverse frågor. 

Ordningsvakter kommer att finnas i centrum under vissa tider. 

Ett medborgarförslag om Handikappsamordnare har inkommit till Kommunfullmäktige. 

Christina Lövgren har avsagt sig uppdraget i rådet. 

En fråga om riksfärdtjänst utreds av ordföranden. 

Färdtjänstreglementet kommer att beslutas av Kommunfullmäktige under hösten. Rådet ska se det 

slutliga förslaget före beslut, eventuellt vid ett extra rådsmöte. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 

§19 

Mötets avslutning 

Mötet avslutas med avtackning av Inga-Lisa Janz och Bibbi Aregarn Moberg som har lämnat rådet. 

Därefter intogs en gemensam lunch.  

 

 


