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§1
Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§2
Val av justerare
Barbro Gustafsson utses att justera dagens protokoll.
§3
Föregående mötesprotokoll
Gällande resor med riksfärdtjänst är det inte kostnaden som är intressant, utan problemet är bytena
som blir i samband med att perrongen byggs om.
§4
Gatumiljö
Datum för ny tillgänglighetspromenad är 20 april kl 10.00. Avslutar promenaden med gemensam
lunch. Samling vid stadshuset. Förslag kommer fram att kolla handikapparkeringsplatser under
promenaden.
Frågeställning kring höga snövallar är ytterligare något som kommer upp. Dels vid Södra
Långgatan/Nybrogatan har det varit ett problem, men även vid handikapparkering vid Synsam.
Ledamot lyfter också att det ofta är mycket vatten vid just denna parkeringsplats. Niklas tar med sig
detta, men menar också att det är bra om de får information om att det inte finns öppningar i
snövallarna så de kan åtgärda detta.
Vidare tar ledamot upp att det behövs en nedfasning vid Notrrtull. Niklas ska lägga detta på priolistan, men förklarar även att det kan vara svårt vid smala trottoarer.
Mycket hål i gatorna, vilket är svårt att åtgärda vintertid. Niklas berättar att de lagar hålorna med
provisorisk asfalt. Dock blir det problem när vädret skiftar mellan varmt och kallt och de behöver
fylla samma hålor flera gånger. Vidare berättar Niklas att de kommer att asfaltera mycket i år, bland
annat på Kungsgatan.
En handikapplats på Lunnegatan vid Samverket läggs på prio-listan efter diskussion ni rådet.
Ett annat önskemål är en handikapplats utanför gamla tingshuset på Västerlånggatan. Detta område
ska kollas på tillgänglighetspromenaden.

§5
Ritningsgranskningsgruppens arbetsmöjligheter
- Skolor
Gruppen vill i tidigt skede ha tillgång till ritningar från ÅKAB.
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- Harrys
Gruppen har inte fått några ritningar ännu. Ordförande skulle ta upp detta med ÅKAB och Thomas
Carlsson.
- Ny perrong
Niklas har med sig två kartor som visar ombyggnationen.
Ena kartan visar att ingången kommer hamna på södra sidan. Det blir en ramp till perrongen. Taktila
stråk kommer att läggas ut, och de gamla kommer att tas bort.
Ledamot frågar var handikapparkeringar kommer att vara. Niklas är osäker och ska kolla detta.
Den andra kartan visar att det kommer att göras en cykelbana och förhöjt övergångsställe vid
Bondegatan.
Ledamot undrar hur det kommer bli med väntsalen på tågstationen, då den ägs av Johans Trafikskola.
Niklas svarar att det är Trafikverket som har den dialogen, och den verkar god.
En annan fråga som ställs handlar om väderskydden på perrongen, som i dagsläget är felplacerade.
Niklas berättar att den nya perrongen inte kommer att bli lika lång som den nuvarande, och att den
kommer att bli bredare.
Niklas lämnar kvar kartorna till ritningsgranskningsgruppen, och vill ha kommentarer inom 3 veckor.
Alla frågor och funderingar ska skickas till Philip Hagström.
§6
Fritidschef
Viktor Weiberg var kallad till mötet men kunde tyvärr inte medverka. Meddelar att han är med vid
nästa möte.
§7
Neurologidagen
Datumet för denna dag blir 20 september 2018. Förslag på att det ska vara någon aktivitet även på
dagtid och inte enbart på kvällstid läggs fram. Viktigt att kolla upp så det inte krockar med andra
föreläsningar eller liknande denna dag.
Åsa föreslår att Richard Ohlin ska föreläsa. Rådets medlemmar tycker att det låter som en bra idé.
§8
Uttagsautomater
Det är ett problem att uttagsautomaterna sitter så högt upp. Önskemål är att någon automat sänks,
alternativt att det byggs en ramp. Enligt ordföranden är det inte bankerna som är ansvariga för
uttagsautomaterna utan företaget Loomis, som sköter det tillsammans med fastighetsägarna.
Ordförande föreslår en skrivelse från referensgruppen, som skickas direkt till Loomis.
Ledamot undrar om Loomis ska bjudas in till ett möte, vilket ordförande tycker är en bra idé.
§9
Biblioteket
Bokar in ett studiebesök på biblioteket den 20 april, efter tillgänglighetspromenaden.
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§ 10
Samordnare för anhörigstödjare / Folkhälsostrateg
Johanna Blomgren är samordnare för anhörigstödjare. Hon började arbeta i november 2017. Johanna
är positiv och ser fram emot jobbet och att utveckla anhörigstödet i Åmåls Kommun. Det är viktigt att
belysa de anhöriga, och även veta att vänner och kollegor räknas in.
Hemsidan för anhörigstöd kommer att göras om, och förväntas vara klart före den 25 maj, då Johanna
kommer att gå på föräldraledighet. På den nya hemsidan kommer man kunna hitta information, ifall
det är jobbigt att ta kontakt med Johanna.
Vidare meddelar Johanna att de kommer att fortsätta med LSS-gruppen, ”när jag inte längre är här”,
till hösten. Det är Johanna tillsammans med Anna-Lena Nyström som är ledare för denna grupp. Det
är ett specifikt projekt som rör föräldrar som är äldre, och har barn inom LSS. Det är föräldraskapet
som är i fokus.
Ledamot tar upp att det vore intressant att få höra de anhörigas perspektiv. Johanna svarar att det finns
information och kortfilmer på hemsidan nka.se, som rör olika typer av anhöriga.
Ann-Kristin Lövqvist arbetar som Folkhälsostrateg i Åmåls Kommun. Hon arbetar med psykisk
ohälsa. Ann-Kristin menar att psykisk ohälsa kan leda till fysisk smärta, och de lägger mycket fokus
på detta. 8 personer i Åmåls Kommun har utbildats i ”första hjälpen till psykisk ohälsa”, och tanken är
att dessa 8 personer ska vara instruktörer och hjälpa andra att också blir första hjälpare. Under en
treårsperiod ska alla som arbetar inom hemtjänst och äldreomsorg vara utbildade inom detta ämne.
Ledamot frågar Ann-Kristin om hon kan vara behjälplig kring Neurologidagen bland annat varpå
Ann-Kristin svarar ja. Rådet ser mycket positivt på Ann-Kristins arbete och önskar lycka till.
§ 11
Rehabiliteringen i Åmåls Kommun
David Engkvist, tillförordnad avdelningschef för hemvården i Åmåls Kommun, medverkar vid dagens
möte.
Ledamot berättar för David att rehabiliteringen inte fungerar som den ska. David berättar att det är en
personalfråga, och att det är mycket svårt att rekrytera. Han menar att om man får en bra bemanning
så kan man åstadkomma mycket mer. Vidare berättar David att de har rekryterat intensivt under
vintern, och de har en förhoppning om att det kommer att fungera bättre till sommaren när det finns
mer personal på plats.
Hur är organisationen tänkt? Det är en fråga som ställs till David. Han berättar att 2014 blev det
tydligt att kommunen och primärvården bedriver egna verksamheter. De individer som har svårt att ta
sig till en klinik, kan få hjälp av kommunal rehabilitering. Det är alltså behoven som styr om
individen blir inskriven eller inte.
Ledamot tycker att hemtjänstpersonal har tillräckligt att göra och inte hinner med ytterligare
uppgifter. David berättar att det är 12 personer som fått mer utbildning inom rehabilitering, en så
kallad träningsgrupp. David känner sig trygg med den kunskap som träningsgruppen har. Han menar
att det handlar om tillit. Man får lita på att det fungerar tills motsatsen är bevisad. Den hjälp som
hemtjänsten ger dem ligger på basnivå.
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§ 12
Riktlinjer för färdtjänst / Vikarierande färdtjänsthandläggare
Färdtjänsthandläggare Anna Belsing ska gå på föräldraledighet från och med juni och kommer då att
få in en vikarie som heter Malin Sjöberg. Malin har arbetat extra som färdtjänsthandläggare i Karlstad
och kommer att gå bredvid Anna från och med 1 april.
Gällande riktlinjerna så upplever rådets medlemmar att det är skrivet i en negativ ton.

§ 13
Rådets fortsatta arbetsformer/medborgarförslag

§ 14
Övriga frågor

§ 15
Avslutning
.
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