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§ 16
Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 17
Val av justerare
Ulla Krokström utses att justera dagens protokoll.
§ 18
Föregående mötesprotokoll
Är ej färdigställt och har inte delgivits till justerare.
§ 19
Tjänsten handikappsamordnare
Pontus Karlsson är it-chef och har ansvaret för att utveckla tjänstens handikappsamordnare. Pontus
Karlsson beskriver att Anna Belsing/Malin Sjöbergs nuvarande tjänst är 50% färdtjänsthandläggare,
25% tillgänglighet och 25% växelavbytare. Tjänsten kommer göras om till 50% färdtjänsthandläggare
och 50% med ansvar kring tillgänglighet- och funktionshinderfrågor. Den nya tjänsten blir aktuell
från och med den 1 januari 2019 och fram till dess ska en arbetsbeskrivning utformas. Pontus
Karlsson har även pratat med Vision och att tjänstens ska utformas som en kordinator. Där respektive
ansvarig tar emot frågor och arbetar med tillgängligheten i Åmåls kommun. Pontus informerar att
Malin Sjöberg har påbörjat arbetet med tillgänglighetsdatabasen.
Marita Koivoja informerar att det kommer ske en MBL-förhandling med Vision kring arbetsvillkoren,
men att ansvaret för tjänsten ligger på Pontus Karlsson, It-enheten.
Ledarmot lyfter att protokollet från KS är komplicerat skrivet. Handikapprådet vill ha någon som
hjälper till att driva handikappsfrågor i Åmål kommun samt tar emot frågor och synpunkter från
allmänheter. Hjälpa till att besvara frågor genom att kontakta respektive person/område och
återkomma med information till den enskilde. Handikappsamordnaren ska stå till handikapprådets
förfogande.
Ledarmot anser det inte lämpligt att ha en kombinationstjänst handikappsamordnare och
färdtjänsthandläggare då om man får avslag i färdtjänst så kan man inte prata med
handikappsamordnaren. Ledarmot frågar Pontus Karlsson om han fortfarande kommer vara chef när
nya tjänsten träder i kraft. Pontus Karlsson beskriver att en eventuell organisationsförändring kommer
ske då It-enheten inte är en bra placering. Pontus Karlsson vet i nuläget inte under vem.
Pontus Karlsson omber handikapprådet skicka förslag på vad tjänstens ska innefatta. Ledarmot
beskriver att det framgå tydligt i medborgarförslaget vad tjänsten ska innehålla. Ledarmot vill
använda ordet delaktighet istället för tillgänglighet.
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Ordförande anser att det vore klok med en avstämning med referensgruppen, använda dem som
bollplank i utformandet av den nya tjänsten.
§ 20
Avtal med Västtrafik
Pontus Karlsson informerar att det finns ett huvudavtal i botten och att omförhandling sker var tredje
år. Pontus Karlsson och färdtjänsthandläggare Malin Sjöberg ska ha möte med Västtrafik den 26/6
gällande nuvarande avtal samt de önskemål som finns kring kortare stopp, trappklättare och liggande
transport. Ledarmot frågar vad som gäller vid väntetid av ett färdtjänstfordon. Pontus Karlsson tar
med sig frågan till mötet med Västtrafik.
§ 21
Färdtjänst
Beslut kring riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst kommer eventuellt tas upp i nästa
Kommunstyrelse.
Ordförande informerar att skolungdomar får åka gratis med kollektivtrafiken i sommar och Åmåls
kommun har även beslutat att det gäller de ungdomar som har färdtjänst.
§ 22
Tillgänglighetspromenaden
Ordförande informerar att synpunkter om tillgänglighet har inkommit från en medborgare i Åmåls
kommun, vilket även bifogats till Philip Hagström och Malin Sjöberg.
Handikapprådet går igenom dokumentet ”Anteckningar förda vid Tillgänglighetspromenaden i
centrala Åmål 20 april 2018” skrivet av Barbro Gustafsson (se Bilaga 1).
- Vågmästargården är nu åtgärdad.
- Handikappanpassad-parkeringsplatser vid folktandvården. Ordförande beskriver att det är
fastighetsägarens ansvar att tillgodose parkeringsplatser. Han beskriver vidare att
folktandvården kommer göra en satsning i Åmål med specialist tandvård, vilket kommer
medföra mer trafik och en ökad efterfrågan på parkeringar. Folktandvården öppna i oktober.
- RH-toalett Marinan: Handtag saknas.
- Norra Långgatan, avfasning genomförd men blev brant.
Ledarmot lyfter att det borde ingå i tjänsten handikappsamordaren att föra anteckningar och ta kort
vid tillgänglighetspromenaden.
§ 23
Sagabiografen
Sagabiografen saknar hörslinga och scenen är inte tillgänglig för rullstol eller rollator. Två stenar äger
fastigheten men Åmåls kommun hyr lokalen. Stefan Jacobsson, Kulturchef underrättas.
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§ 24
Neuroförbundets dag
Åsa Martinsson informerar om neuroförbundets dag den 20 september, klockan 18 i Biblioteket.
Rickard Olin kommer föreläsa och spela musik. Behöver få ut information och affischer till
allmänheten.
Ledarmot lyfter att personalgrupper inom vård- och omsorg och serviceyrken också borde ta del av
dagen.
§ 25
Marknadsförning av Åmåls kommunala handikappråd och Rådets ritningsgrupp
Handikapprådet vill ha efterbesiktning när åtgärder sker. Ledarmot önskar att ÅKAB blir bättre på att
använda sig av rådets ritningsgrupp.
Marknadsförning av Åmåls kommunala handikappråd anser ledarmot ska höra till
handikappsamordnarens ansvar.
§ 26
Fritidschef
Viktor Weiberg är tillförordnad fritidschef. Alla bryggor ligger i vid Fengersfors badplats. Det ska bli
tillgänglighetsanpassad badplats. Handikapprådet önskar bänkar och sittmöjligheter.
Ledarmot betonar att det kommer sand på handikappsbryggan i Örnäs samt inga bra omklädningsrum.
Viktor Weiberg svarar att människor saboterar dass och omklädningsrum som medfört att kommunen
blivit tvungen att stänga. Viktor Weiberg uppger att de ska hålla ett extra öga på rampen och försöka
hålla den ren från sand.
§ 27
Övriga frågor
Ledarmot informerar om hälsans stig, vilket handikapprådet anser som en bra idé. Viktor Weiberg
tillsätter en arbetsgrupp och kommer eventuellt göra en slinga som handikapprådet får provgå.
Ledarmot frågar om åtgärderna kring buskörning och hög ljudnivå nattetid. Ordförande svara att från
och med idag finns det ordningsvakter som ska hjälpa till att råda bot på problemet. Det finns även
nattvandrare, föräldragrupper och polisförstärkning i Åmåls kommun.
§ 28
Avslutning
Ordförande avslutar mötet och önskar alla en trevlig sommar.
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