
 Sammanträdesprotokoll  
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunala Handikapprådet 2018-12-14 1(4) 
 

 
 

 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Mitt i byn, Åmålsgården 9.00-12.00 

Beslutande Michael Karlsson (S) ordförande 9.00 – 9.50, Barbro Gustafsson ordförande 9.50 – 

12.00 

 

Barbro Gustafsson, Hjärt- och lungföreningen i Norra Dalsland 

Ellinor Gustavsson, Åmåls reumatikerförening 

Åsa Martinsson, Neuroförbundet, Säffle-Åmål 

Harry Jansson, Synskadades riksförbund, Säffle-Åmål 

Kerstin Johansson, DHR Åmål 

Ulla Krokström, De handikappades riksförbund 

Inger Herfindal, Hjärt- och Lungföreningen i Norra Dalsland 

Katarina Sandvall, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning 

Övriga deltagande Jessica Fleetwood, PARACRAFT 

Philip Hagström, Teknik-och fritidsförvaltningen 10.30 - 11.00  

 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 40-51 
Katarina Sandvall   

Ordförande 
  

 

 

 

 

Michael Karlsson / Barbro Gustafsson 

Justerande 
 

Åsa Martinsson 

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

Nämnd  Organ Kommunala Handikapprådet 

  

Sammanträdesdatum 2018-12-14 

Datum för 

anslags uppsättande  
Datum för 

anslags nedtagande  

Förvaringsplats 

för protokollet 
 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Katarina Sandvall  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 

§ 40 

 

Mötets öppnande 

 

Ordförande Michael Karlsson hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte samt meddelar att han är 

kallad till ett akut möte klockan 10.00. Därför besluter mötet att Barbro Gustafsson ska fortsätta som 

dagens ordförande efter Michael.  

 

§ 41 

 

Val av justerare  

 

Katarina Sandvall utses att skriva dagens protokoll och Åsa Martinsson utses till justerare. 

 

§ 42    

 

Föregående mötesprotokoll 

 

Michael Karlsson informerar om att förslaget om färdtjänstreglemente togs av Kommunfullmäktige 

och att det kommer att gälla från och med 2019-01-01. Han påpekar att det kommer att ske en fortsatt 

diskussion med Västtrafik kring frågorna trappklättrare, husdjur på resan och kortare stopp, lämpligen 

vid nästa upphandling. 

 

Ledamöter uttrycker en önskan att en folder ska publiceras med kort, tydlig information till 

allmänheten vad Färdtjänst är, vilka regler som gäller och hur man söker/beställer färdtjänst. 

 

§ 43 

 

Information om tjänsten som handikappsamordnare/strateg 
 

Tjänsten kommer att flyttas från IT-enheten till Kommunstyrelsen: Utvecklingsenheten. 

 

Den fysiska placeringen blir på Norrtull pga platsbrist i Stadshuset. Titeln bör bli Handikappstrateg, 

eftersom strateg är en vanlig benämning i andra liknande kommunala tjänster. Ansatsen är att 

samordna arbetslagen på samma ställe för att underlätta samarbete. 

 

Rådet ser fram emot att en 50% tjänst är inrättad och tror att det kommer att ge ett positivt uppsving 

för frågor rörande tillgänglighet och jämställdhet i kommunen 

 

§ 44 

 

Information om Länsstyrelsens dag 
 

Åsa Martinsson berättar om sin upplevelse av programmet och föreläsningarna. Regeringens mål för 

funktionshinderpolitiken, Prop. 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för 

funktionshinderpolitiken, lyftes och diskuterades på Länsstyrelsens dag.  Åsa påpekar det viktiga i att 

göra funktionshindrade delaktiga i de beslut som fattas rörande dem. Att göra rätt från början i beslut 

om exempelvis byggnader, ledsagning och hjälpmedel, är en ekonomisk vinst och en vinst för 
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samhällets arbete att ”uppnå jämlikhet och full delaktighet i ett mångkulturellt samhälle” 

(https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2017/05/prop.-201617188/)  

 

Samarbete mellan enhetschefer och intresseföreningar möjliggör ett sådant samarbete. Därför är det 

olyckligt att Länsstyrelsen enbart bjöd in enhetschefer, påpekar Åsa. 

 

§ 45 

 

Information om undersökning tillgänglighet  

 

Eftersom Malin Sjöberg är sjuk kan inte rådet få en samlad information om undersökningen. Rådet 

ber Malin att återkomma i frågan vid nästa möte.  

 

§ 46 

 

Jessica Fleetwood: Paracraft 
 

Jessica Fleetwood berättar om projektet ”Paracraft – lika olika lika”. Vi får en bakgrund till projektet 

genom Jessicas tidigare projekt och hur idén har vuxit fram. Paracraft är ett eget ord som föreningen 

har sökt patent på, och det anspelar på begrepp som ”ParaOlympics” och ”Parasport”. Med mycket 

energi och brinnande engagemang visar Jessica hur olika grupper med olika typer av 

funktionsvarianter har kunnat genomföra konstnärliga projekt med smide, trä och keramik 

tillsammans. Gruppboenden LSS, skolklasser och intresseföreningar som ”Attention” har deltagit i 

olika lägerverksamheter. Jessicas vision är att bygga ett hus Tillgänglighetens hus i Åmål. Själva 

byggnaden ska vara utformad så att gästerna oberoende av funktionshinder ska kunna röra sig enkelt 

och ta del av de verksamheter som pågår. Där ska finnas en skapande ateljé, en smedja, en 

snickarbod, ett gym, en restaurang samtidigt som huset är ett hotell. Olika föreläsare och utställningar 

ska bjudas in.  

 

Generalsekreteraren för Föreningen Norden, Bo Andersson, har nappat på idén och vill göra Åmål till 

en vänort för att utveckla projektet. 

 

Jessica räknar med att kunna finansiera projektet genom pengar från olika fonder som ex. Allmänna 

arvsfonden och EU-bidrag. 

 

§ 47 

 

Philip Hagström. Teknik- och fritidsförvaltningen 
 

Philip informerar att avfasningar på Malmgatan är på gång. Ledamöter informerade om problem hur 

rampen är placerad på parkeringen. 3 nya handikapparkeringar är på gång: Torggatan, utanför Frukt- 

och grönsaksaffären, vid gamla Tingshuset och utanför Länsförsäkringar.  

 

Åsa och Philip gör ett besök i verkligheten och kontrollerar hur det fungerar. 

 

Dessutom finns det önskemål om farthinder på gatan ner till Returen och ett övergångsställe på 

Vänersborgsvägen vid Volvo/busshållplatsen. 

 

 

 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2017/05/prop.-201617188/
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§ 48 

 

Ritningsgranskning 
 

Vi saknar ritningar från Bygg och miljönämnden. Rådet påpekar det ekonomiska i att granska innan 

något byggs. Vårt förslag är att handikappstrategen får i uppdrag att kontakta Bygg och miljönämnden 

för att vi ska få ta del av ritningsgranskningar i större utsträckning. 

 

§ 49 

 

Plan för Åmåls kommunala handikappråd 2019 
 

Barbro Gustafsson berättade om Malin Sjöbergs idé att använda ett årshjul där olika återkommande 

aktiviteter skrivs in. Rådet tycker att det är en bra idé och kom med några förslag på vad som bör 

finnas med i det årliga arbetet: 

 

FN:s konvention om mänskliga rättigheter – hur kan vi omsätta dem i vår kommun? 

 

En tema-dag under hösten. Årets tema: Autism och Aspbergs syndrom 

 

PR-aktivitet: Hur når vi ut till kommuninnevånarna? En aktivitet för att synliggöra handikapp- och 

tillgänglighetsfrågor. 

 

§ 50  

 

Övriga frågor 

 

Rådet efterfrågar datum för 2019 års möten. Det finns önskemål att mötena ska läggas på 

eftermiddagstid så att fler kan delta. 

 

Hälsans stig – Vart tog den vägen? Rådet undrar hur arbetet med Hälsans stig fortsätter. 

 

§ 51 

 

Avslutning 

 

Ordförande tackar samtliga närvarande och vi önskar varandra en god jul. 


