KOMMUNALA
TILLGÄNGLIGHETSRÅDET
PROTOKOLL

Tid och plats

Måndag 20 juni kl. 13‐15.40
Stora salen, Torsby bibliotek

Beslutande

Carina Nordqvist (S), ordförande
Monicka Lindberg, SRF
Erik Gustafsson, HRF
Curth Åsberg, DHR
Mia Gerke (S)
Ann‐Marie Uppvall (S)
Berit Johansson (M)

Övriga deltagare

Gunilla Montán Halvardsson, tillgänglighetssamordnare
Annette Lauritzen Karlsson, informationsstrateg
Emelie Ollén, förvaltningssekreterare

Justerare

Gunilla Montán Halvardsson

Tid för justering

Torsdag 11 augusti 2011

Paragrafer

1‐7

Sekreterare
Emelie Ollén

Ordförande
Carina Nordqvist

Justerare
Gunilla Montán Halvardsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunala tillgänglighetsrådet

Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ner

2011-06-20
2011-08-12
2011-09-05

Förvaringsplats

Kommunkontoret

Underskrift
Emelie Ollén

TORSBY KOMMUN

sid 2

Kommunala tillgänglighetsrådet
PROTOKOLL
2011-06-20

KHR § 1

Kommunala handikapprådets ordförande,
sekreterare, ledamöter och ersättare 2011-2014
Kommunala handikapprådets ordförande är Carina Nordqvist (S). Sekreterare för
dagens sammanträde är förvaltningssekreterare Emelie Ollén men framöver kommer
tillgänglighetssamordnare Gunilla Montán Halvardsson att vara sekreterare.
Representanter från handikapporganisationerna kommer att väljas under hösten. De
politiska ledamöterna och ersättarna är redan valda:

Ledamöter
Carina Nordqvist (S) ordförande
Ann‐Mari Uppvall (S)
Mia Gerke (S)

Ersättare
Anna‐Lena Carlsson (M)
Berit Johansson (M)
Tommy Persson (M)
Rådet tackar för informationen.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 3

Kommunala tillgänglighetsrådet
PROTOKOLL
2011-06-20

KHR § 2

Reglemente för kommunala
tillgänglighetsrådet
Reglemente har saknats för kommunala handikapprådet. Informationsstrateg Annette
Lauritzen Karlsson presenterar på dagens sammanträde ett förslag till reglemente för
kommunala tillgänglighetsrådet.
Kommunstyrelsen beslöt 2011‐06‐08 § 93 att kommunala handikapprådet ska byta
namn till kommunala tillgänglighetsrådet.
Förslaget till reglemente som Annette presenterar idag ska kommunfullmäktige ta
beslut om den 21 juni.

Handlingar i ärendet
Förslag till reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet.
Rådet tackar för informationen.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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KHR § 3

Torsby kommuns tillgänglighetsplan
Ordförande Carina Nordqvist informerar om den revidering av Torsby kommuns
tillgänglighetsplan som gjorts. Tidigare hette planen Torsby kommuns handikapplan
men kommunstyrelsen beslöt 2011‐06‐08 § 93 att ordet handikapp ska bytas mot
tillgänglighet.
Kommunfullmäktige ska ta beslut om tillgänglighetsplanen den 21 juni.
Carina påpekar att några redaktionella ändringar ska göras.

Handlingar i ärendet
Förslag till Torsby kommuns tillgänglighetsplan
Rådet tackar för informationen.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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2011-06-20

KHR § 4

Översyn av kommunala handikapprådet
En översyn har gjort av de råd som har kommunal representation. Kommunstyrelsen
2011‐03‐14 § 36 beslutade när det gäller tillgänglighetsrådet att:
1. Kommunstyrelsen, omsorgsnämnden och barn‐ och utbildningsnämnden utser var
för sig en ordinarie ledamot och ersättare respektive råd med undantag för
Samrådsgrupp för budget‐ och skuldsanering.
2. För att förstärka dialogen med intresseorganisationerna och de kommunala
förvaltningarna skall det under året genomföras dialogmöten vid ett par tillfällen
per år.
3. Tekniska avdelningen ansvarar för att dialogmöte med handikapporganisationerna
kommer till stånd.
4. Det är förvaltningschefen eller motsvarande som ansvarar för dessa dialogmöten.
5. Carina Nordqvist (S) väljs som kommunstyrelsens representant i Kommunala
Handikapprådet, KHR, med Anna‐Lena Carlsson (M) som ersättare.

Informationsmöte
Dagens sammanträde ses som ett informationsmöte eftersom organisationerna inte
valt representanter formellt sett.
Inför nomineringen till tillgänglighetsrådet har Gunilla Montán Halvardsson,
tillgänglighetssamordnare, sänt ut ett informationsbrev till handikapporganisationerna
i Värmland. Annons om kommande informationsmöte om kommunala
handikapprådet, 30 augusti 2011, införs i Torsbybladet.
Senast 4 oktober ska alla nomineringar vara klara.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2011‐03‐14 § 36
Rådet tackar för informationen.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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KHR § 5

Föregående protokoll
Ordförande Carina Nordqvist går igenom föregående protokoll. Följande
kommenteras:
Järnvägsövergången ”vid trappan” upp till Södra Industrigatan är farlig. Otillräcklig
ljusfördelning på grund av för få lyktstolpar gör att själva övergången och trappan ligger i
skugga. Då kommunen vill att den parkering som finns norr om järnvägen skall användas av
allmänheten samt att många ungdomar på väg till och från skolan använder denna passage är
en omedelbar åtgärd nödvändig innan det sker någon allvarlig olycka. Att även denna passage
skall räknas in i den ”säkra skolvägen” är självklart. (KHR 2010‐12‐08 § 32, Information till
Tekniska avdelningen).
Erik Gustafsson säger att ingen åtgärd genomförts.
Åsberg tycker att det ska finnas en skriftlig tillgänglighetsdokumentation vid byggsamråd när
det gäller byggnation av offentliga lokaler. (KHR 2010‐12‐08 § 32, Information till Tekniska
avdelningen).
Curth Åsberg önskar svar på detta.

Tillgänglighetsrådets beslut
1. Curth Åsberg vill ha besked av Jan Esping om möjlighet till skriftlig
tillgänglighetsdokumentation vid byggsamråd när det gäller byggnation av
offentliga lokaler.
2. Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) vill få bekräftat att berörda tar del av
de åtgärdsförslag som KTR påtalar. De kräver svar om åtgärder med mera.
Gunilla Montán Halvardsson säger att hon ska bevaka detta.

Handlingar i ärendet
KHR 2010‐12‐08

Beslutet expedieras till
Gunilla Montán Halvardsson
Tekniska avdelningen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Övriga frågor
Curth Åsberg framför att:
•
•
•
•

han vill att arbetet med avfasningar av trottoarkanter ska göras klart.
han vill ha svar på hur mycket extra resurser som finns tillsatta för att kunna följa
upp nya Plan‐ och bygglagen (PBL).
han anser att snöröjningen sköttes dåligt i vintras. F.d. järnvägsstationen var inte
tillgänglig.
den provisoriska GC‐vägen Gräsmarksvägen‐korsningen Berggårdsvägen har för
grovt grus (lätt att få punktering), vägen bör hårdgöras och avfasningen ska inte ha
så kraftig lutning.

Tillgänglighetsrådets beslut
1. Synpunkterna delges berörda.
2. Svar på PBL‐frågan önskas till nästa sammanträde med kommunala
tillgänglighetsrådet.

Beslutet expedieras till
Miljö‐ och byggkontoret
Tekniska avdelningen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Tillgänglighetsguiden
Gunilla Montan Halvardsson informerar om Torsby kommuns tillgänglighetsguide.
Med tillgänglighet menas att alla skall kunna använda något eller kunna delta, alla ska
kunna komma in i och använda byggnader. Alla skall få information, och den skall
vara gjord så att alla kan förstå den.
Den som ger service ska tänka på att den också ska vara tillgänglig för personer med
olika slags funktionsnedsättningar. God tillgänglighet är en förutsättning för att alla
människor ska kunna delta i samhällslivet på jämlika villkor.
Det kan vara svårt att veta vilka platser som är tillgängliga och vilka som är besvärliga
eller kanske omöjliga att besöka för någon som har funktionsnedsättning. Därför har
denna guide tagits fram. Den är tänkt att vara en hjälp när man vill besöka olika
platser.
Vi har alla olika behov och alla upplever samhället olika utifrån till exempel en
funktionsnedsättning, men också just på grund av att vi alla är så olika.
Torsby kommuns tillgänglighetsguide finns nu på kommunens webbsida.

Handlingar i ärendet
Kf 2011‐05‐31 § 51
Rådet tackar för informationen.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

